






য্ঠ পরিশিষ্ট-_-১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড 

ক্রান্দণ ও অপরাপর ০শ্রনীর 
এবং 

বঢঙ্গর বাহিঢর ও প্রবাসী বাঙ্গালীর 
বংশাবলী ও কুল-পরিচয় ॥ 

০৪৯৬৩ 

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি | 

চতুর্থ সংস্করণ 

সন ১৩৪৮ সাল । 

মুল্য ছুই টীকা আট আনা মাত্র । 

মুল্য বৃদ্ধি চারি আনা সাজ 



৯৩1৪ হরি ঘোব স্্রীটু, কলিক।তা হইতে 

শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচাধ্য দ্বারা 

গ্রকাশিত। 

সম্বন্ষ-নিণযক্র-- 

প্রথম পরিশিষ্ট- ১ম খণ্ড মুল্য ১1০ 

দ্বিতীয় পরিশ্্ট -১ম খণ্ড মূল্য ১%০ 

তৃতীয় পরিশিষ্ট_-১ম খণ্ড মূল্য ৯॥* 

চতুর্থ পরিশিষ্ট--১ম খণ্ড মুল্য ১৪০ 

পঞ্চম পরিশিষ্ট--১ম খণ্ড মূল্য ১২ 

ষ্ঠ পরিশিষ্ট_-১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড মূল্য 1০ 

কলিকাতা, ৯৩1৪ হরিঘো স্রীটন্থ। 

ইউনাইটেড, প্রিপ্টং ওয়র্কস্ হইতে 

শ্রীচা রুচজ্জর ভট্ট ।চর্ষ্যে কর্তৃক মুদ্রিত । 



দেবষি রূপেতে হইয়। পূজ্য 
লভিলে বঙ্গে আসন উচ্চ, 

সমাজ-ইতির দিব্য দীধিতি 

ছড়ালে উজলি দেশেতে প্রাচ্য | 

দেশের গৌরব মহামহায়ান্ 

গরায়ান্ স্বীয় গবিবিত কুলে, 

জাতীয় গৌরব ভাতিল দেশেরে 
তোমার সিদ্ধ সাধনা বলে। 

কুড়ায়ে তোমার রতনরাজি-_ 

বাণীর মন্দিরে (যাহা) রাখিয়া গেলে 

দীন পুজ তোমা দিতেছে অর্থ্য-_ 
গঙ্গ।-পুজা যথা গঙ্গার জলে । 

লাধারণ পুশ্থকালয় 

গন ১২৯৩ র্ 



মহান্ সৎ্সত্তী তলায়ৈ নমর্তভ্যো 

প্রকাশকের শিবেদন 
সপসপপিপপশ ও 0 ক ৪ ৬ পপি 

৬শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অনুকম্পায় আ'মবা 

ইতিপূর্বে ১৩৪৬ সালে শিশ্বন্ধনিরয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্ট, 

১৩৪৮ মলের পৌন পার্ববণের দিন চতুর্থ পরিশিষ্ট, শ্রীস্রীরটস্তী কাপিক। পুষ্জার 
দিন (১লা মাঘঃ ১১৪৮ স।ল) পঞ্চম পরিশি্, গরকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি । 

আর আজ এই শ্রীশ্মীবিশ্বকর্্মাপূজার দিন ৬ পরিশিষ্ট প্রকাশে সমর্থ 

হইলাম। 

বঙ্গবাসীর এরূপ হিতকর মহামুল্য প্রাচীনতম যামাজিক গ্রস্থধানি গাক “শো 

এত বিলম্ব খায় দেশবাসী "্ঘামাদের নিকট "অনুযোগ করিতিছেন, ভাহ। দল 

এই অগ্নযোগ উপেক্ষনীয় নভে 5 তাই দীর্ঘদিনের পরিএনে ও প্রন্ুত অর্থনায়ে 

আমরা যতদূর নুতন তথ্য সংগ্রহে শমর্থ ভইয়াছিঃ তাহ] গ্দ্থাকারে প্রকাশ 

করিতে বাধ্য হইলাম । বিলম্বের কারণ অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধ'রণ 

জনগণের উদাসীন্ঠ এবং নিজেদের সময়ের অশাব 3 কিন্ধুক্ষগীয় পিভদেবের 

উদ্দীপনামরী বাণীর প্রেরণায় ও তাহার অমোঘ আশীর্নাদে নান। বাধ। নিন্ন 

অতিক্রম করিয়। আজ গ্রাশ্থের ৬ষ্ঠ পরিশিঈ প্রকাশ করা সম্ভব হইল । 

বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী ধারাবাহিক বংশ-পরিচয়াদিসহ রক্ষা না 

করিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পক্ষে স্বব্ব পুর্বপুরুষগণের আদর্শের ধারাবাহি- 

কতা রক্ষা কর! সস্তব হয় না। সে কারণ আমর! ধারাবাহিক বংশাবলীর সহি 

গ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ জীবনী ও বংশপরিচয়াদি দিবার চেষ্টা করিয়াছি | 
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যতদিন আম।দিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিউপুকমগণের শ্ন্তি 

সমূজ্জল থাকিবে, যতদিন আমরা তীহাদিগের কাধ্যকলাপের সারবত্তা, 

তাহাদিগের মহত্ব, উদার্ধা, গাস্তভীর্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্ধা, বীর্য 

গ্রস্থৃতি যাবতীয় সদগুণের আলোচনা করিতে থাঁকিব, ততদ্দিনই আমাঁদিগের 
অন্তঃকরণে নিজে বড হইবার আকাজ্ষ! থাকিবে । নিজ বংশাবলীর প্রন্তি 

শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মীভিসান ও আম্মগৌরব নষ্ট হয়। ইউরোপে সম্ভন্ত 
বংশীয় ট্রি কাহারও রীন্দিমন পরিচয় রক্ষিত নাই এবং ধাভাদিগের বংশ 

পরিচয় আছে-কটাহারাই সদংশীয় বলিয়া সম্মান পাইয়া! পাকেন। 

জাতির নিজস্ব ঠিন্তিকেই দৃঢ় করিয়া কালোপযোগী সমাঞ্জস্য বিধানে 

সমান্জ ও সভ্যতার উন্নততম শিখরে আরোভণ করাই মানুষের লক্ষা তয় 

উচিন্ত। সভম্ম সহপ্্র ধুগ সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে আর্ধা খবিগণ থে 

বর্ণাশ্বরন পশ্মের প্রবর্তন কপিষ।ছ্রিলেন তাত' অপেক্ষা উন্নততর সামাজিক 

জীবনধ।(রণোপযোগী উচ্চ আদর্শ এযাবৎ কেই দেখাউতে পারেন নাই। 

হ।দের সাধন।গ্রভাবে আজিও ভারতভূমি লোক স্থঙ্গির আদিদুগ হইতে 

বিপুল বিশ্বে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া চরম লক্ষো পৌছাইত্তে 

সক্ষম । তাই আজিও ভারতীয় সচ্যত! জীর্ণ ও মুমুর্য অবস্থায় জীবিত 

রচিয়াছে। ভারত স্বাধীনতা হারাইয়াও পিতৃপুরুমগণের আচার ও 

রীতিনীতি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই । ্ 

অনেকে বলেন ভারতে বহু ধশ্ম সম্প্রদায়ই তাহার শধোগত্তির কারণ, 

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম কখনও পরবংশের কারণ হইতে পারে না, পুশ্মর অপব্যনভা রই 

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। সতাই আমর! ধর্মন্রঈট ভইয়।ছি. 

বুক্ষের বহু শাখ' গ্রাশাখা যেমন তাছার সজীবতার লক্ষণ, পর্ষের সহ 

সম্প্রদায়ও উহার জীবন্ত লক্ষণ। 



| গ ] 

আমরা কুসংস্কার ও ভুষ্ট/চার পরিণ্যা(গ করিঘা আব।র পণ্য 

ও স্বসমাজে একান্ত অনুরক্ত হইলে মহাজনগণের আঁশীর্ধ!দে ও ঈশ্বর 

অপার করুণায় পুর্ব গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব ইহাতে সন্দেহ নাই |; 

পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে, সমস্ত জিশিষই দুষ্প্রাপ্য ও ছুমূল্য ; কাগজের 

অবস্থা আরও শোচনীয়, সুতর[ং বনু নৃতন তথ্য সংগৃহীত থ।কিলেও তাহা 

এই পরিশিষ্ঠে সংযোগ করিবার সুযোগ হইল না। | | 
এই ৬ পরিশিষ্টে আমরা ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদর চারি শ্রেণাণই 

বংশাবলী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি । উহার প্রথম থে কেবল প্রাঙ্গণ 

বংশ, দ্দিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী ৪ ঠতীয় খণ্ডে “বঙ্গের বহিরে ও 

গ্রবামী বাঙ্গালীর” বিবরণ লিপিবদ্ধ আডে। 

বল! বাহুল্য যে উক্ত ৩য় খাঞল বিনবণাদি সংগ্রহে শানাদের অধিকতর 

পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইতেছে এবং বর্তমানে পুস্তকের কলের 

বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলে ও গ্রাত কবর সন্তে(মবিপানের জন্ত অনেকগ্ুল 

বিখ্যাত বংশাবলী বাদ দিয়াই দ্ধ প্রকাশে বাধ্য হইল।ম। সগ্ুম পরিশিষ্ট 

অবশিষ্ট ও নৃতন সংগৃহীত বংশ-পরি5য় গুলি দেওয়| হইষে ; সুতরাং আমাদের 

সনিণিষ্ধ আনুরোধ বে, সকপ শ্রেণার সামাজিক বাগ হিন্দুই এন 

হইতে নিজ নিগ্র বংশপরিচয়াদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের গ্রাহক সংখা। 

ভুক্ত হইয়া এ তথাগুলি শ্যানেজজারের নামে পাঠাইয়া আমাদের এই 
মহৎ কর্মে মহায়তা করিবেন। 

গন্বলপুরের রাঙ্গাণগণের ইতিভায নংগ্রে বাংপুত অলসবপ্রাপ্ন প্রখা। 5- 

নামা ডেপুটি যাজিতটি, শ্রীল্শ্রীপুক্ত নিখিক্রণ পূজ'মী মভশয়) ভূন্তপূর্না 

ইঞ্জিশিয়ার বাঁচী নিপাসী শ্রীধুক গঠীশচন্দ দে।স মচ্াশ্য এলং কটক ভা 

ভৃপূর্ত্ধ প্রফেসর শ্রীগুক্ত রায় বহাছ্ুণ গেপাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম২এ, 
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মহাশয় এই বষ্ঠ পরিশিষ্ঠ প্রকাশে যথেষ্ট সারতা করিয়া আমাদের 

ধন্ঠব(দভাজন হুইয়াছেন। 
এই বংশাবলী খণ্ড গুলিতে আমরা জাতিসাধারণের পদমর্ধ্য।দা, সামাজিক 

স্থিতিসন্লিবেশ অনুন্নত শ্রেণীর উন্নত শ্রেণীতে উখিত হওয়ার দানী অর্থ! 
জাতীয় মীমাংসার সুক্ষ বিচারাদি স্গিত রাখিয়ছি। জাতীয় সংদ্ছা, 
পদবী বিশ্র'ট, গোর-বিহ্বাট, গ্রইত্তি যে কোন ভুলন্রান্তি এই পধিশিষ্ট 

গুশিতে পাঠকগণের দুষ্টিগোচর হইলে শন্বগ্রহপুর্বক আমাদের জানাইনে 

ভলিবেন না। 

গ্রন্থের মূল এতিভামিক খণ্ডে তী সমস্ত স্ুল মংশোধিত হইবে এবং 
উহ।তে জাতিসাধারণের সামাজিক শ্ঠাযাদাবী উপযুক্ত প্রাম।ণাদি মহ 

আম।দিগের বিচারপ্রার্থী হইলে উহা বিশেবভবে আলোচিত হইবে। 

সরন্বতীর বরপুর মহামান্য স্বগাঁয় শ্তার আশ্ততোষ মুখোপাধা য় মহাশয়ের 
সুযোগ্য জোঈ পুল নবন্্ননিষ্ঠ শ্রীশৃক্ত রমাপ্রসাদ মুখোনাধায় এ মধ্যম পুত্র 

জনপ্রিয় দেশহিতৈনী হিন্দুনেতা ও বাঙ্গাল।দেশের বন্তিমান অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত 

ডাঃ শ্যাম প্রাসাদ মুখোপাধ্যায় মহা শয়গণের শুহ্চ্ছোয় মহামুলা সমাজিক 

গ্রন্থখানি সাধারণে প্রক!শ করা সম্ভব হইল । 

এক্ষণে ভশ্রীত্রীতগবানের নিকট মহামা5/ হারত সম্রাট ও সম্রাজ্জীর শুভ 

কামনা, জগত্ব্যাপী যুদ্ধের বিরন্চি, যুদ্ধে গারত-মম্াটের জয়লাভ ও সর্ববানীন 

শান্তি কামনা জানাইয়। ক্ষান্ত হইলাম। & শান্তি! ও শর্তিঃ |! ও শান্তি 1) 

৩১০শে তাত? ১৩৪৯ মাল 

হা জ্ীমাণিকচক্দ্র ভন্টা্চার্থয 
রী শ্রীবিশ্বকম্মন। পুজা 



বষ্ঠ পরিশিষ্ট 
প্রথম খণ্ড 



সুচীপত্র 
সম্বন্ধ-নির্ণয় ষ্ঠ পরিশিষ্ প্রথম খণ্ড 

রাঢ়ার ব্রাহ্গণগণের শাখা-স্চা 

চত্টোপাধ্যায় বংশ 
বিনয় 

»৯ট অবগখী (দাশরথি রা ও হা?) রয় বংশ ) 

১ ০তল মহেশের পাবা 

5 অব্সধী শধু প্রবখ কিঙ্ণ বংশ 
চট্ট এ হুকুমের ধা 
স্ট বশুর্দপ পু গে।বিন্দে 

নখুটি নৃষিংছের সন্ত।ন 
খুখুটি যোগেশ্বর পঞ্চিত বং 

কুলের ম্রথুটি রায় গুণাকর শারতচন্জ পায়ের নো 

বা 

পল প্রাা 

মুতখাপাধ্তায় বং 

শশ 

বঢন্দ্যাপাধ্যায় বংশ 
»স বঙ্গ পপাশ প্রজাপতির মন্তান 

স।গরদিয়া কদ্ররাম চক্রধর্তীগ পাবা 
 সাগরদিয়া রমাকান্ত চক্রপণন্দী বংশ 
সাগপদিয়া রঘূরাম চঞুবন্তী বংশ 

পাঁকগ। নিবায়। সগ1শচন্জ 

কাট।দিয়া পন্দো। বংশ (ভবানীপুর, চদ্দশেশর বন্দো। সংশ ) 

ধর্্পুরেরে মিশ্র বংশ 

পায়ের নংশ 

্রাভ্রিয় বংশ 

শিমল।ল (কণবালের ধার। ) 

কুশারী (চাঁনদশী, ফরিদপুর জেলা ) 
পুশিলাল শ্রোর্রিয় (চুড়াইল ॥ ঢাক ভোলা ) 

5৫-তিড 

ব5-৭৬ 



টা 

বিষয় পর্দোকক 

বাত্রেজ্দ্র বংশ 

ল[ভিডী মহাপতি বা মহামিশ্রের ধারা ৯ 

অপরাপর ক্রাল্গণ | 
মৈথিল ব্রাঙ্গণ ( কষ্টপুর, শ্রীতট্র জেলা ) নি ২৯৯ 
উডডিয়া ব্রাহ্মণ (স্ৃতাহ।ট।, মেদিনীপুর জেল। ) এ, ৩৭4৯ 
আরণ্যক বা ঝাড়,য়া ব্রাহ্মণ (স্পশপুবের পুজ।বী গোষ্ঠীর বংশ পরিচয়) ৪*+৭৫ 

উড়িয়া ব্রহ্গণ ( পুরুষান্তমপুর, মেদিনীপুর জেলা ) -*, ৫২-৫ ৭ 

উড়িয়া ব্রাহ্মণ ( পুরুমোভ্রমপুর, মেদিনীপুর জেলা) -- ৫৮-৬৪ 
উড়িয়া ব্রাহ্মণ ( কৃষ্ণনগর, মেদিশীপুর জেলা ) নি ৬৫-৭২ 

ব্যক্তি-সুচী 
স্বশীলকুমার মুখোপাধা য় ২ 
শোলানাথ ভট্টাচাষ্য 2 

রামতন্তু ভট্টাচার্য্য ৫ 
নাশণথি রায় ( প্রসিদ্ধ পাঁচ।লীকার ও গায়ক ) ৭ 

প্রফুল্পনাথ লাভিডী, বি-এ টি 
তেজেশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্য।য় রি ১৩ 

প্রিয়ন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিপুরা আরগতলা স্টেটের খ্য।তন|ম| উকল ) ১১ 

মন্বথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ 

শ্যামাচবণ চট্রোপাধ্যায় ১৯ 

স্থুরেন্্র, ফণীন্দ 'ও অমরেন্জন।থ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্-পি ২১ 

সত্যপতি চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্সি ২৪ 

মহেঙ্র রায় (রাজা) ২৬ 

রাজীব (রায়বাঘিনাসম্মত কালাপাহা ড়) ২৬ 



2/ ০ 

ব্যক্তি সুচী 
বিষয় 

ভূপতি রায় (রাজা) 

নংরন্জ বায় (রাজা) 

ভারণতচন (রায় গুণাকর ) 

উদয়চন্দ রায় (বিখ্যাত টৈয়ায়িক, মেদিনীপুর ) 

মতীশচন্্র রায় 
কষ্রাম (রাজ! ) 

পঞ্চ।শন রয় কাব্তীর্থ জ্যে।তিধিনোদ 
রাধাচরণ উপাধ্যায় 

দ্বিজেন্বনাথ উপাধায় ও ম্ুরেন্ত্রনাথ কাব্যতীর্ঘ 
নরেন্দন।থ শাঙ্জী জ্যোতীবপ্জন 

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এমএ (প্রফেসর ) 

প্রমথন।থ মুখোপাধ্যায়, এমএ, (গ্রফেশর ) 

র।মলাল শন্মা মণ্ডল 

মতীশচন্্র রায় 

উলখিরাম পণ্ডা, বিশ্বনাথ পণ্ড! ও শ্রীকান্ত পণ্া 

জিবিক্রম পৃজারী (রায় বাহাদুর ) 

ডাক্তার সন।তন পুজারা (রায় বাহাছুর ) 

অচ্যুতাশন্দ গৃজারা (723600615৩ 181181161) 7.৬.1). 0171598) 

সচ্চিদানন্ন পূজারী ( ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট) 
রামন।রায়ণ মিশ্র এম্-এ, বি-এল্ ( গ্রসিদ্ধ উকীল, সম্বলপুর ) 

রামচক্ মিশ্র, এল্-এম-এস্ 

গৌরীশঙ্কর মিশ্র (চেয় ম্যান, সন্বলপুর মিউনিসিপ (পিট) 

২৬ ৩ ২ 



19 

ব্যক্তি সুচী 
বিষয় 

ব্রিলোচন সুপকার / প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ) 

বেণামাধব সুপক!র ( প্রেমিডেন্ট জেল! কংগ্রেস কমিটি, স্গলপুর 
বণম।লী মিশ্র (চস চাহ ৪১ (01111)155801161-) 

গত 

৪ 

8। 

8৪1 

বৈকৃণ্ঠন।থ পূজারী, এম-এ, শি-এল (15২1078 45815108116 0011)171155101161) ৪1 

গ্রমনকুমার পূজারী (51110, 17810020915 31865) 01558) 

5ল্দ্রকুম|র চট্টোপাধ্য।য় (উকীল) 

হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ 

গগনচন্দ চট্টোপাধ্যায় (ধু ,05 কত) 1050 35 (00191), 

&,], 1, 9512. 17216,) 
বজমোহন তিয়ারী 

গদাধরচন্দ শিপোমণি 

রুদনারায়ণ গ্যেতিস্তু নথ 

টউৎ্মব পণ্ড শিদ্যালঙ্কার 

জগনাথ তকপঞ্চানন 

চিন্ব'মণি পণ্ড 

ব্রজমোভন বিছ্চারত্ 

চনদশেখর বন্দ্যোপান্য।য় 

শশিভুবণ স্মাতিন (মঙামহোপাদায়) 
গ্রাসপ্নকূনার ভকশিপি (গ্রসিদ্ধ নেয়াখিক ) 

শুদ্ধিপত্র 
ষষ্ট পরিশিষ্ট-১ম খণ্ড 

পুষ্ট. পরংক্তি অস্টুব। শু 
৩৭ ১৮ বিশ্বনাথ কাশীনাথ স্ুত খিশ্বণ1গ 
৪০ ৯৭ গঙ্গাপু গাংগু রি 

৪৩ ১৪ বচিএাননা বিচিরানন। 

8 

১২ 

8: 



ষষ্ঠ পরিশিষ্ট ত্রা্ণণ বংশ 

ভরছাীজ ৫গাত্র ফুতলর মুখুটি ন্বসিৎঢহর সম্ভান 
শীতলগ্র।ম, পো 7০৮০1)০া, বদ্ধমান জেলা | 

শীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিন্য সাখা ৬জীবনকষ্ত ঠাকুরের কন্া প্রিয় মখাী 

দেবীকে ৬রামনাথ মুখো বিবাহ করিষ। শীতল গ্রামে বাস করেন । 
র।মনাথ ১। সত মথুরানাগ ২। সত নিত্যানন্দ ৩। শ্ুত উমেশ, 

বিশ্বনা। মভেন্ত্র ও গোপাল ৪। উমেশ সত রামারণু ও রামপদ ৫ । 

রামারণু সত ক্ষদিরামঃ গোবদ্ধন ও সনাতন ৬1 রামপদ সত কমলরুধ্ ৬। 

বিশ্বনাথ স্ুত র।মরঞ্জন ও রামরাশ €। বামরঞ্জীন জুত ভিত, গোলক 

ও নংশী ৬। রামবাম স্ুত শ্রীঘর ৬। 

মহেন্দ্র সত রামসত্য ও বামকিস্কর €। ব্ামপতা সত দেলনারায়ণ ৬। 

বাশকিন্কর সুত বিনয় ৬। | 

খনগুয় পণ্ডিত তীর্থবাব্রাচ্ছলে পিতামাত।র অনুমতি লহইয্মা ল]ডা 

হইতে বাহির হন এবং যাঞ্জিগ্রামে আসিয়া শ্রীচৈতশ্ত মহাপ্রভুর সহিত 

মিলিত হম ও শন্যাস গ্রহণ করিয়া কিছুদিন মহ। প্রভুর মহিত গাকিয়া শেখে 

শীতল গ্রামে আসিয়। ৬গোগানাথ জী ও মহাপ্রভুর সেবা গ্রাকাশ কয়ির। 
শিষ্যদিগকে সেবার তার দিয়া সমাধি গ্রহণ করেন। হহ।র ধংশ নাছ । 

(ধনঞ্জয় প্িতের বিষয় ১ম-পরিশিষ্ট ২৬৬ পুঃ দেখ )। 



২ সম্বন্ধনিণর--বষ্ট পরিশিষ্ট 

ধনঞ্য়ের ভ্রাতা সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় জলন্দি গ্রামে ৬রাধাগো বির 

সেবা প্রকাশ করেন। ততৎপুর্র বামকান।ই কবোলপুরের নিকট ৬৫1৭1- 

গোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন। | 

শ্ীরামরেণু স্মৃতিতীর্ঘ গাল । 

বদ্ধমান তজলার কাঢটীক্সা থানার অন্তর্গত জ্সীবাটীর 
স্শীলক্ষুমার মুভখাপাধ্যাঢয়র বংশ তালিকা? । 

[ কুলশ্রান্ত বংশজ ) 

শুকরধেব মুখো খড়দহ মেল যোগেশ্বর পঞ্চিতের সম্তান। সাং পাটুশী, 

জেলা বদ্ধমান। যোগেশরের বংশ-পরিচয়তয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য | 
শুকদেব ১। সত দয়ারাম বিগ্ভাশিধি ২। সুতি দেবীচরণ বাচস্পতি 

( পত্রী শপস্ুন্দরী ) ও চক্রে 

দেবাচরণ স্ুত রাখচন্ছ 

ঁ 
টে 

পিসি তি 

৬ 

পত্রী ্টতমোহিনী ):৪1 সত গ্যাম!চরণ 
(পত্রী নগেক্দরব।ল। নিঃ 2), কুঞ্নাগ (জন্ম ১০২৫ মৃতু ১৩১৩) পত্রী তরঙছিনী ৫। 

কুষ্ণনথের ১৭ পুপ্র যা? খিনা (জন্ম ১২৯৩১ মুত্যু ১5৪১ সাল, »/শ ৫পাীঘ 

১ম' পী ঠা কাশীয়ান্ডাক্সার সরকার বংশপন্কৃত। (নিঃ সঃ) দ্বিতীয়া রর 

পাড় দাড়া, আ্রীৰাদির ৬পান্নতীচরণ বায় বংশের এভবেরন রায়ের দিত য়। 

কণ্ঠ | ্ 
তর 

কুধনণের দিতীর পুত্র শ্রীশিবদাস (১মা পর ্ 1] ছ্ুর্গারাণা, এদীয়ার 

রী মেশকাত গোঁয়াড়ীর 

বন্দ্যো বংশসন্তৃতা )। আীশিবদাসের ভুহটী খোকা পন্যায় ৭। 

টা বীরপুর গ্রামের রায় সংশসন্কৃতা নি সঃ, ২»য়া প ০৭ 

রুল্ন।পের ৩য় পুত্র শ্রীরাখাপচন্ত্র জন্ম ১০১০ সাল (পন্থী গতিদায়িনী, 

কাটোয়ার ঘোড়ানাশ গ্রামের অশ্বিনী চক্রবন্তী মহাশয়ের কন্তা )। নি 

ভীরাথালচন্ত্র স্রুত শ্রীকালাকেশ ও খে।কা, কন্ত! ভবানী পর্যায় ৭। 



বোগেশ্বর পণ্ডিত ও 

কষ্ণনাগের বর্থ পুত্র ভোল।নাগ অপুত্রক মৃত | 
রুঞ্চনাথের ৪টী কন্তা। 'অথুজাব।সিনী, দলবাসিনী, অচলাবালা 

সরযুবালা পর্যায় ৬। 

যাঁমিনী সুত শ্রীস্ুশীলকুমার জন্ম ১৩২০ সাল, ১৮ই শ্রাবণ € পত 

নিহারব।ল। জন্ম ১৯৩২৪ সাল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাটাকাবাড়ী গ্রামের 

স্বুদ্ধি মজুমদ।র বংশের শ্রীসতীশচন্দ্র বায় মহাশয়ের প্রমথ কন্ত! ) পর্ধ্যায় 

৬। সাং শ্রীবাটা। 

যামিনীকুমাবের ৪ কন্তা-১মা শ্রীমতী মণিমালা দেবী স্বামী শ্রীপশ্তুপততি 

ভট্টাচার্য্য সাং শা1পাশীয়া, হয়া শ্রীমতী মুক্তমাল! দেবী স্বামী শ্রীসধাকর 

চক্রবন্তী সাং হপানীর়। প্রসিদ্ধ জমিন |র বংশীয়, ৩য়| শ্রীমতী পুষ্পম।লা ও ধর্থ 

কুমার] বনবালা এখনও অবিব।ভিতা | 

শ্রীন্তশীলকুমার সুত শ্রীদীনেশচন্দ্র জন্ম ৯০৪৩ সাল লা শ্(বণ, কণ্ঠ 
কনাজমা ১৩৪৫ সাল ৮ই, আবাট, পর্যায় ৮। 

দয়ারাশের দ্বিতীয় পুত্র চন্্রশেখর ৩। স্কৃত নফর ৪1 শত কলস ৫ | 

সত বৈগ্যন।এ, ধঙ্মদাস, বিধুভূষণ ও হরিদাস ৬। পন্মনাস সত গোপাল ৭! 

গোপাল কন্তা কাল ও খুকি ৮1 হরিদাস সত শ্রাস্ুবোধ ৭। 

ইহাদের আর এক শাখা নদীয়া জেলার অন্তর্গত মভেখগঞ্জের সনিকট 
ডাল্কা গ্রামে বশবাস করিতেছেন । | 

রোগু। নিবাসী শ্রীচন্দভূষণ শম্ম! মণ্ডল প্রদত্ত । 

তরাণ্ড। নিবাসী ০ভালানাথ ভক্টীচাতর্খার বংস্প তখলিক্কা। 

[ বন্দাঘটা ন্গল্প বাঙ্গাল পাশ প্রজাপতির সন্তান, বংশজ ] 

ইহারা বন্দো স্বল্প বাঙ্গাল পাশ মেলের প্রজাপতির জন্তান 

কখন যে ইহারা বংশজত্ব প্রাপ্ত ভইয়াছেন তাঁভ1 সঠিক বলা যায় 



পি 
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তষ্ট।চার্ধ্য উপাধি ব্যবহার কখন হইতে আরম্ভ হয় তাভাও নিশ্চয় 

স্ুকঠিন। বন্দো। সল্প বাঙ্গালপাশের পরিচয়--১ম পরিশিষ্ট জষ্টব্য। | 

ইহাদের উদ্ধতন পুরুষ গ্রজাপতির নাম পাওয়া যায়, তাহার পর্যায় 

সংখ্যা ১ ধরা গেল। সত অনন্তল্!ল ২। সত বামরুষ্জ ৩। সত রামশরণ ৮ | 

ত লক্ষমীকান্ত ৫। সত রমাপতি ও মহাদেব ৬। 

রমাপতির পত্রী রামমণির পিভভনন ক্ষীরগ্রাম । বমাপতির ৩ পুঞ্রে ও 

দুই কন্া, পুল শিবরাম, রামধন ও রুষ্চরাম ; কন্া জগদন্বা ও অন্নপূর্ণা ৭ 

জগদগ্বার নলহাটী গ্রামের অভয় ঘুখোর অহিত বিবাহ হয়, তিনি রন 

মৃতা। অন্নপূর্ণার মধুপুর গ্রামের গুরপ্রসাদ উট্টাচার্যের সহিত বিবাহ হয়। 
গুরুগ্রাসাদের ছুই কন্য|-_-১ম| ক্ষদনণি বিব।ভের পুরে মৃতা, হয়া বামা সুন্দরী 

বাধমুড়ার হুর্গাগরমাদ চট্রোর পত্রী । 

শিবরাম সত র।মগোপালি, রামন্জীবন, বামবল্পত, রামচরণ, শ্যামাচ রণ 

বামাচরণ ও ইষ্টিচরণ ৮। 

ইষ্টিচরণের পুত্র নীলমণি ৯। সুতি শশীভূষণ, জটাপারী ও নটবর ১০। 

ম্ভাদেব স্ুত কালিদ!সঃ যক্জেশ্বর, সব্লেশ্বর,জয়বাম, শ্রীরাম ও ব্লামতন্ ৭ | 

মহাদেব কগ্ঠ। কমলমণি (রাপগ্রপাদ নুখোর পত্রী) তৎপুত্র রামচক্জর, 

র।জচন্দ (মক!ল মৃত ) ও কনা হরন্তন্দরী | 

রামতন্থ সত শ্রীনাথ € অঃ পুঃ), জাঁনকীনাথ, শীতানাথ ( অঃ পুঃ) ও 

রঘুনাথ ( অঃ বিঃ মৃত ) ৮। 

জ।নকীনাথ স্তত সন্ন্যাপী, মোগঞখনি, দেবধযি ("অঃ বিঃ মুত ) ও কন্য! 

আনন্দময়ী ৯। | 

সন্ন্যাসী সত তারাপ্রসন্ন (পরী উমশশী ) ১০। তারাপ্রসন্নের তিন 
কন্ঠ! ও ১ পুত্র। | 

যেগখমির ১ম পক্ষে ভোলানাথ ও লীলাবাহী (অঃ বিঃ সৃত)। ভোলানাথ 



ব্রাহ্মণ বংশ-_বন্দ্য স্বল্প বাঙ্গালপাশ ৫ 

 স্বধন্মনিষ্ঠ, এংযমী, অকৃতদরি | দ্বিতীয় পক্ষে পরী সিতাঙ্গিনী তৎপুত্র বিশ্বনাথ 

কন্ত। দুর্গেশননিনী, গজেন্দ্রব!লা ও পচ! ১০ পর্য্যায় | 

দুর্গেশনন্দিনী বাধমুড়ার রাখাল মুখোর পত্রী ( অনীর। ), গজেন্্রবালা, 

বাউর! নিবাসী বনৃধ্নত ষ্টোর পত্রী এবং পচার স্বামী প্রমথন:থ 

চট্ট োপাধ্যায়। 

বিশ্বনাথ.কাব্যতীর্ঘ উপাধিক, পন্থী র!জলক্ষী দেবী, কন্টা কুডোবাপা ৯১। 
রামধন পুজ্র রামযাছু, পামত।রণ, কেদারেশ্বর ; কণ্ঠা--তপসুন্দী 

(অঃ মৃত ) ও গিরিবালা দইভাট রমান।থ চট্টোর পরী (পায় ৮)। 

রামযছুর ৪ পুল। যগাবামনদেব, ধন্মদাস, রামবিষু। ও হরিনারয়ণ ং 

কন্টা-_বাজেন্্রবালা ও জগতৎমোহিশী ৯। হরিনাবায়ণের ছুই কন্ঠ 

শান্র-_বীণাপাণি ও অন্নপূর্ণা (উতয়ে নিঃসন্তান) ১০ । খামনদেব (নিঃ মন্তাম 

মৃত) পত্রী উমাদাশী। ইীহ।দের খু শুদ্ধ শোত্রিয় ও কুপীন রাক্ষণ শিখ্য 
আছেন। তীহ।দের মধ্যে হিরপুর লোহার কারখানার বড ডাক্তার শ্রীবুক 

রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ভ্গলী জজকোটের নাজীর শ্রীযুক্ত অংশুগ্রাকাশ 

চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি স্বদংশীয় শিক্ষিত, কর্তব্যনিষ্ঠ শিষ্যাগণ ঠাত!দের গুরুদেব 

মৃত বামনদেবের পত্রীকে যখোচিত সাহায্য করেন। 

প্রজাপতি নদীয়! জেলার ক্ষেত্রপুর পলাশী গ্রামে বাস করিতেন | ইভার 
অধস্তন সপ্ুম পুরুম রামতন্থুর শিত্ায নেমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও নিষ্টচাতে 
মুগ্ধ হইয়া! রোগা গ্রামের তালুকদার পার্ধব হীচরণ মণ্ডল (৪র্থ পরিশিষ্ট ৪৯ পৃঃ। 
তাহাকে লাখরাজ বাস্তবাটা দাশ করিয়া এবং ত্বাহার নামে একটা উত্কষ্ট 

জমা পত্তন দিয়! তাঁহাকে সপরিবারে রোগা গ্রামে বাম করান। আজও 
তাহার বংশধরের। রোগায় বাস করিতেছেন। | 

রো নিবাসী শ্রীচন্ত্রভূঘণ শন্ম। মণল গ্রদন্তু। 
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কাশ্ঠপ €গাত্র চউউ অবসথা 
দাঁশরথি ও ছুর্গীদাস রায় প্রভৃতির বংশ পরিচয় 

কাটোয়া থানার অন্তর্গত বাধমূড়া গ্রামে দুরগ।দাসের বাস। ইতর পুর্টপুরুষ 

চট্টোপাধায় উপাধিক ছিলেন। বংশের কে কখন রায়? উপাধি গ্রথৰ গা 
হন তাহা বল] যাঁয় না। ইহ!রা চট্ট অবসধী অস্তিত ঘুনির সপ্তান ৰশেন। 
বর্তমানে--বংশজ | অবসথী বংশের পরিচয়--৩য় পদ্দিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

ইহার মূল পুরুষ কাশীনাথ ১। স্ুত জনার্দন, অনস্ত ও রামশরণ »। 

জনাদ্দন স্থত গ্রীমস্ত ও গোপাল ৩। শ্রীমন্ত সুতি জগন্নাথ ও দেবীপ্র্া!দ | 

দেবীপ্রসাদ সত ভগবান্, দাঁশরথি (গ্রমিদ্ধ পাচালীকার ও গায়ক দাশ্ুরায়), 

তিনকডি ও রামধন ৫ | শতুগবান্ শত রামতারণ ও হবতভারণ ৬। দাশরথির 

পুত্র নাই, পরী প্রসন্রমযীঃ কন্তা কালিদাসী ৬। তিনকডির পরী ভরম্্পরী 

(নিঃ সম্তান)। রামধন (নিঃ সঃ) 
গোপালের পুত রামশঙগর ৪) পুত ধরণীধর ৫1 সুতি দিগঙ্গর ৬। 

ল্ত অক্ষয় ৭। স্থৃত জনবী ৮। ন্তগ্ত পোষ্য পুত্র খামিশী ৯। তন্ত কন্ঠ! 

সাস্তেশ্বরী ৯০ | 
অনন্ত সতত বামন ৩। সুতি পাবুর'ম ৪1 সত ঠাকৃুরদাস ৫1 সত 

ঈশান ৬| স্রত শ্রীপতিৎ অখিল, হারান ও দ্বাবিফ ৭। শ্রীপতি স্ৃত 

আনন্চচন্দ ৮1 তন্ত পোষ্য পুরে দুর্গাদ!স ৯। ইনি কাটোয়! থানার তেওবা 

গ্রামের রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কঙ্গ! মণিমালাকে বিবাহ করেন । দুর্গ।দাঁস 

সত টশরবনাণ) কান্তিক ও গণেশ, কতা কালদ।সী ও শিবানীবালা ১০। 

রামশরণ সত বানেশ্বর ৩। শ্রুতি রামকিঙ্কর ৪1 সুতি বেৈগ্নাথ ৫। 
মতিন 

দাঁপরথি রায়ের পরিচয় নুতন করিয়। দেওয়া অনাবগ্তক। ইনি 
দেশপ্রসিদ্ধ মাননীয় পাঁচালীকার € গায়ক দাশ রায়। ক্টাহার জীবনীর 

এক খন্চ পড় বউ আছে। 



পি 

আনন্দ5ন্্র বর্ধমানে মোক্তারি করিয়া! বেশ অর্ধেপাজ্জন করিয়াছিলেন । 

ইনি বর্দম।ন মহারাজাপিরাজ বিজয়চন্দ মহতপের নিকট এক খণ্ড বৃহৎ 
গ্রাস্তরে খোদিত দাশুরায়ের বংশাবলীসহ পরিচয় প্রাপ্ূ হইয়।ছিলেন। 
গেখানি তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে রক্ষা করিয়াছেন । 

দ।শবি রায়ের বংশ তালিকা বর্ধমান মহারাজাধিরাঁজ প্রদন্থ প্রান্তর 

খণ্ডদৃষ্টে এবং বঙ্গবাসী পত্রে মুদ্রিত পাচালীতে লিগিত বংশ পরিচয় দেখিয়া 

সংশোধন বা পরিপুষ্ট করিয়া! শিখিত হইল । দাশরথির জন্ম ১২১২ সাল। 

মাঘ মাস রুধগ চতুর্দশী তিথি | মৃত্তা ১২৬৪ সাল ১ল1 কান্তিক শুরু চতুদ্দশী। 

রোগ নিবসী শ্রীষক্ত চন্ত্রভৃঘণ শর্মা মগুল মহাশয়ের আনুকুল্যে সংগীত । 

২রা মাঘ, ১৩৪৬ সাল । 

শালা গোত্র বারেন্্ লাহিড়ী বংশাবলী মহাপতি বা 

মহামিশ্রের শাখা । 

১ম পরিশিষ্টে ২০৯ পুঃ মহাপতি (২৩) অন্ঠর মহামিশ্র (২৩) বলা হয়| 

মহ[মিশ ৩০ । সত শিগ্যাপূতি মিশ্র ১৪1 নিমাহ মিশর ২৫1 শ্রীপত্তি ২৬ 

য।দব ২৭। পণ্মনভ, অমরনাথ ও গানকী ৩৮। এই তাপিক।টা শ্রীঘুক্ক 

গ্রফুল্পনাথ লাভিড়ী বি-এ মভাশয় ঠ1হাদের পুরাতন কাগজ মধো প্রান্ত হন। 

শ্রীবুক্ত গ্রফুল্লনাপ লাহিড়ী মহাশয় উপরোক্ত জানকীরামের থে. অধস্তন 

ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে লিখিত হইতেছে । ভানকীরাধ ১৮. 
সত মনিরাম ২৯ | আঙ্মারাম ৩০। সীতারাম ৩৯। শিবগ্রসা্ ৩০ 

গোলকনাথ ৩৩। রামচন্দ্র 5৪। দ্বারকীন।থ, মথুর।নাথ ও দীণনাথ 

৩৫। দ্বারকানীণ সুতি প্রফুল্পনাথ ও কুমুদন।থ ৩৬। প্রফু সত অজিতনাথ 

৩৭। তত্ন্ুত দীপ্রিময় ও গ্রীতিময় ৩৮। কুমুদনাখ শত তারানাথ ও 

ভোলানাথ ৩৭। 



৮ সম্বন্ধনিণয়-_-বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ইহদিগকে জানকীর।মের সন্তান না খলিয়। পন্মনাতের সন্তান বং হয়। 
আমাদের মনে ভয় পল্পন।ভ নিঃসন্তান ছিলেন । তিনি খুব সম্ভবতঃ মঞ্জিৰামকে 

পোষা পুল গ্রহণ করেন। 1 
১ম পরিশিষ্ট ২০৯ পুঃ রামতন্ু লাভিড়ীর বংশাবলী হইতে জানা যায় 

ও, 1, এর গ্রপৌজের পর্যায় সংখা। ৩৬ সে।পানে অবতীর্ণ তস্ববাছে। 

নুতরাং প্রফুল্লনাথের তালিকা লমাঝবক বিয়া মনে হয় না। যেতে বিতিন্ন 

শাখায় পর্যায় সংখার কিঞ্িৎ পার্থক্য দুষ্ট হয়। 
ইভাদিগের পূর্ননিবাঁস ছিল যশোইর জেলা শতখ্ালী গ্রামে । সেখানে 

এই বংশের অনেক লাহিডী এখনও অ|ছেন। পরে ইজারা ফরিদপুর জেলার 

কৌোড্ডকদী গ্রামে যাইয়। বাস করেন । সেস্থানটাও পারেন্দ গ্রধান-_লাভিডী 

সান্যাল, ভাছুড়ী ও ভট্টাচার্য্য উপাপিক জাঙগণ সেখ।নে পাস করেন। প্রসিদ্ধ 

গ্রাটান নেয়ায়িক পণ্ডিত রামপ্ূন তকপঞ্চানন এ গ্রামপাসী ছিলেন। 

কৌডকদী গ্রামের লাভিড়ীদের মধো রায় বাহার ৬বাধিকামোহভন ল।ভিডী 

বঙগদেশে স্পরিচিত | 
শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লনাগ লাভিড়ী বি-এ মতাশয়েব পিতা শৈশবে যশোহর হইতে 

কৌড়কর্দী মাতুলালঘ়ে আসিঘা বাগ করেন। সেইথানেই এফুল বাবু 
বের 

গ্রাভৃতির জন্ম । প্রফুল্ল বাবুর । দ্রারবানাথ কোড়কদী গ্রামের একজন 

নি প্রথমতঃ দেখে চাকরী করিতেন । পরে 
বন্মায় যাইয়া পোষ্টনাষ্টার হভযা মানা দ্রেশায় চাকরী করিয়াছিলেন। 

সেখানেও তাহার ঘশঃ খুব ছিল এবং উপিতর গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা গাজন 

ছিলেন। কম্ম ৬ইতে অবসর আপু ইয়া ১৯০৮ সালে তিনি মুশিদ।বাদ 

জেলার গয়দাপদে বাস করিয়া গঞ্গলাত করেন । আমাজিক ক্রিয়াকলাপ 

খ্যাতনামা লে।ক ছিলেন। 

ভীভাকে কৌড়ব্পীতে চিরন্মরণায় করিয়! রাখিয়াছে। 

দ্বারকানাথের সুযোগ্য পু ুণুক্ত গ্রপুল্লনাথ লাহিড়ী -বি-এ মহাশয় বশ্মায় 

যাইয়া সেক্রেটারিয়েটে কর্ম করেন। সেখানে সুপাপিন্টেঞ্ডেন্ট হইয়। অবসর 



ব্রাহ্মণ বংশ-_বন্দ্য। রুদ্ররাম 

লইয়া দেশে আমেন। আর সয়দাবাদে যান নাই কাশীধামে ছিলেন। পত্রী 
বিয়োগ হেতু কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিয়া | তাহাদের কাছে টচুনড়া চৌদাথা রোডে 
অবস্থান করিতেছেন | 

কুমুদশাথ ছিলেন বড় একজন সাধক ও কবি। তাহার রচিত সাগরের 
ডাক, বিশ্বুদল প্রস্থৃতি +য়েকখানি পুস্তক আছে। তিনি এখন জীবিত নাই। 
আমাণসোলে স্কুলনাষ্টারী করিতেন | ২৬৮৩৯ 

শাণ্ডিল্য গোত্র বন্দ রুদ্ররামের সন্তান । 
(১ম পরিশিষ্ট ১০ পৃঃ) 

রুদ্র!শের কয়েক পুরুষ অধস্তন ধুগলকিশোর বন্দে! ১। স্বৃত রামছুলাল 
২। বাশছুগাল সন্তান অগমোহন, বিষুচন্্, গুণমণি (কন্ত।), প্রসন্নচন্্ ও 
শোক্ষদ] (কণ্ঠ1) ৩ 

জগমোহন সন্তান টি মহেন্ত্রনাথ ও এজেন্্রনাথ (মৃত্যু ১৯১২ খুঃ 'ঃ) 
১। অন্নপুণা সন্তান আশুতোষ, ধিশোদিনী ও ভূষণচন্দ্র। মহেন্্রনাথ সন্তান 
ভূপেন্্রনাথ, চারুশীলা, তেজচন্ত্র ও শচীদেবী ৫ | তেজচন্ত্র সত ভিতেন্্রনাথ, 
অস্কেন্দু, হারেন্্রনাথ ৬। গিতেন্ত্রনাথ সত চণ্খাদাস ও শিশু পুত্র ৭1 অঙ্গেন্দ 
১ পুত্র ও * কন্টা-_গ্রীতি, শুতেন্দু ও প্রণতি ৭। শচীদেবীর কন্তা কপরেন্ু। 
কপারেনর ১ পুত্র ৩ কন্তা--সতাবতী, দিলীপকুমার, পৃণিমা ও [গ্কণা। 

রাজেজনাথের ৩ পুত ও ৩ কন্তা যথা ঠাঝুরদাস, জবাল!, এভাসচন্্, 
শিবনুন্দরী, নগেন্দ্রবালা ও গামগোপাল ৫€। ঠাকুরদ!স কন্যা নিরপমা ও 
পুত্র মধুস্থদন ৬ | | 

বিষ্ণচন্্র স্থত যোগেন্্রনাথ ৪। যোগেক্জ্নাথের ৪ পুত্র ও ৯ কন্ত' 
যথা__বসন্তকুমার, শরৎকুমার, গোলাপন্ছন্দরী, ললিতকুমার ও রাজকুমার ৫। 

গুণমণি পুতে যছুনাথ (মৃত্যু ১৯০০ খৃঃ, অঃ)। সত নরেন্দ্রনাগ, লোকেন্ত্রনাথ, 
অপীন্ত্রণ[থ, দীগেন্দ্রনাথ, ইরেন্ত্রনাথ, পরেন্ত্রনাথ ও মদীন্ত্রনাগ | 



১৩ সন্বন্ধনিণয়_-ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

প্রমরচন্ের ৫ পুজ ও ২ কনা। যথা__নবীনচন্ত্র, কৈল।মচন্দর, অদ্োরনাথ, 
পরেশনাথ, নিস্তারিগী, উপেন্দনাগ ও ভবতারিণী ৪1 নবান সত বিজঠ$ন্ ৫ | 

কৈলাম সন্ত/ন রজনী, রোহিনী, পিনী হুবানী। ব্রত ও মতারত ৫ | 
অঘোরনাণ গুত হুর্গীগাগাদ ৫ | | 

পরেশনাথ সত তোলান!খঃ অমূল্যকুমার, পূর্ণচন্দ্র ও মক্তিন্াথ ৫ | 

ভোলা নাথ পুত্র চন্রশেখর ৬। 

নিস্তারিণা সত দেবীপ্রাস।দ, শিবপ্রসাদ, গাগু ও তেতো । 
উপেন্ত্রণাথ পুর শাশ্তগ্কুমার 'ও কন্যা শকুস্থল! ৫। 

এবতারিণী কনা! সরযূব।ল1 | 
মোক্ষদ। দেবী পুল বিশবেশ্বর ও কন্য। কাশীশ্বরী। বিশ্বেশ্বণ পুল ত্রারক- 

দাস। কাশীশ্বরী পুত্র নার!য়ণদাঁস | 
৫ 

জেল! মুশিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর, উ্ষিলাবাদ গ্রাম নিবাসী 
শীতেজেশ্চন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্াদন্ত | ২০1৮1৩৯ 

বন্দো। সাগরদিয়া রমাকীন্ত (২২) চক্রবন্ীঁ বংশ 

( ফুলিয়া £মল--ভঙ্গ ) 

১ম পরিশিষ্ট ৯ পৃঃ ও ১৯১ পুঃ) 

বিড [গরতল! স্টেটের খ্যাতনামা উকীল 

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের বংশ-পরিচয় 

রমাকান্ত হত পামজীবন ২৩। হভরিদেব ২৪1 খেলারাম ২৫1 পাষ- 

কিশোর সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ২৬। অমরকৃষ্ণ তর্কালঙ্ষার ( হঙ্গ হন, দিকশুল 
গ্রামে) ১৭। ইৈরবচন্্র তর্পঞ্চানন ২৮ | ৬ত্রীণাথ বন্দ্যো ২৯। 

প্লীপ্রিয়নাথ বন্দে! আগরতলা হাইকোর্টের উকীল ৩০। প্রিয়নাথ মৃত 

ক্ীমোহিতকুম।র, ৬শাস্তি, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌধাঙ্গদাস, শ্রীমীতান।থ ও 

শ্রীগোপীনাথ ৩১। 



ব্রাহ্মীণ বংশ-বন্দ্যো রমাকান্ত ১১ 

ইহ|দিগের পালটা ক্রিয়া বলরাম, মধুনদন ও বিষুর সঙ্গে ভিল। বর্তম।নে 

ইহারা আগরতল।র প্রায় স্থায়ী ভারে বাম করিতেছেন । কিন্তু ইহারিগের 

ফরিদপুর জেপার বিক্রমপুরান্তর্নত পালং থানার অপ্দীন কুপাশ। গ্রামে পৈত্রিক 

বাসস্থান আছে। প্রিয়নাথ বাবুর ব্টমানে €টী পুত্র । সকলেই অবিবাভি ত | 

জ্যষ্টটা নি-এ পড়িতেছেন। 

আগধতল। অঞ্চলে কুলীন ব্রাহ্মণের স্থায়ী বাস মাই । কারধ্যব্যপদেশে 

কেহ কেই বাম করিতেছেন মাত্র | প্রিয়নাথ বাবুর স্বর্গীয় পিতদেখ মহাশয় ও 
এই প্রকারে নিভ বাসস্থান রাজনগর (অধুনা পনল্মাগর্ভে সমাহিত ) হইতে 

আগরতল। আসেন । ঠাহার পরলোক গমনের পর হইতে প্রিয়নাথ পাবু 
অগরতপায় বাস করিতেছেন ।  গ্রিয়নাথ বাবুর বিপুর। রাজ্যে ভূসম্পন্তি 

আটে! আগরতগণায় বর্তম[নে কয়েক খর বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও 

গঙ্গোপাধ্যায় বংশ বসবাস করিতেছেন । 

প্রিযমাথ বন্দ্যোপাধ্য।র মহাশয় আগরতল| ভাহকোটের খ্যাতনাম। 
উকাণল এবং তথাকার বার এসোসিয়েমনের প্রেমিডে 

মেম্বর। ইহার গুণপাশীর সীমা শাই। 

প্রয়নথ বাবু ঘটক গ্রাপত্ত তালিকায় রমাকান্তের ১০ পধ্য।য় সংখ); 

প্রাপ্ত হইয়াঙেন ব।--শট্টনার।য়ণ ১। মঠেশ্বর ৎ। মভাদে ১ ছুক্বপা 

এবং ব্যখস্থা] পরিমদের 

লিক! 4 

৪1 শুরিন।বায়ণ ৫ শঙ্কর ৬। উদয়ন ৭1 সপ্ত ৮। পুর্বীদর ম। 

রত রর গঙ্গধর ১৭ হগারথ ১১1 শাপতি ১ৎ। রথাকান্ত ১৪০। এই 

আমাদের ঠিক বলিয়া মান হয় না| 

রমাকাস্তের পুল রজঞ্জাবন হইতে প্রিয়নাথ বাবুর পুল পর্যন্ত মম 

পুরুষের হিসাব দিয়াছেন। স্ুরাং প্রিনাথ বাবুর পদের পথ্যায় 25 

১৩+-৯-২২ হয়। কিন্তু অধিক|ংশ বন্দ্যো বংশের পধ্যায় অংখ্যা উহ 

ব€ নিম্ন সোপানে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শামরা মাকে 
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পর্যায় সংখ্যা ২২ ইহাই ঠিক বলিয়া স্থির করিল।ম। রমাকাতে পর্যায় 

সংখ্যা ১৩ কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অন্ত সা" হইতে 

রমাকাস্তের অন্ত কেন বংশাবলী প্রাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচনা 
করা যাইবে । ৮৮1৩৯ | 

রাটা শ্রেণীর শ্রোত্রয় (গাই অজ্ঞাত ) মিশ্র বংশ 

হুগলী জেলার পন্মপুর গ্রামের অভির।ম মিশের শাখা 

অর্তিরাম মিশ্র ১। শোভারাম ২। হুর্গারাম (খুঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মনা ভাগে 

কলিকাতায় বাস) ৩। ছুর্গারামের ৩ পুত্র ও ১ কন্যা যথা- রামলাল, 

লক্ষমীপ্রিয়।, রামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ মিশর ৪1 

রামছুলাল কন্য! অন্নপূ্ণ। স্বামী ভবানীশঙ্কর মুখে। মুফুং জেলা যশোহর 
লক্ষমীপাশা নিবাসী | ভবানী মুখোর ২ পুত্র ও ৩ কন্যা যথা-_গঙ্গানারায়ণ, 

ভরম্ুন্দরী (ন্বামী প্দ্নালোচন বন্দেযো, ঢাক! জেলার বিক্রমপুর পরগণার 

রূপদিয়া বানী ), ক্ষেমাস্ুদরী ও তারাম্থন্দরী | উভয়ের স্বামী বিনোলুলাল 

বন্দ্যো, ফুলে রামকেশব চক্রচন্তীর সন্তান সৈদাবাদ পড় বাড়ী মুশিতাবাঁদ 
(পদ্মলে।চন বন্দ্যোর খুলতাত ভ্রাত।)] ও রাজনাবরার়ণ মুখো (লিঃ সঃ) 

বিনেদীল।ল বন্দে! তত গাণরুষঃ | তত্ভুত গোপনকুষ। ও উপেন্দ্রকষ্ণ | 

উপেন্দ্রের পোষ্যপুত্র স্ধীরকুষ্ (কলিকাতা নিমতলা নিবাসী 'ভবানী বন্দ্যোর 

দৌহিজ )। 
লক্ষী/প্রিয়ার স্বামী রামন্ন্দর বান্দ্যো, বলপতী মেল, কাদীহাটী বাসী। পুত্র 

রাধ|মাপব দেওয়ানজী তৎপর শিবকুষ্ণ ৩ৎপুল ননীমোহন পোষ্য (নিমন্তলা 

স্বীট, কলিকাতা ) তত্সুত শরৎ ও কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

রামনারায়ণ মিশ স্ুত হেরন্ব €। 

রাজনারায়ণ মিশর পোষ্যপুত্র হের মিশর ৫1 হেরন্ব মুত রাজেন্ত 

মিশরের পোষুপু্ পিভাম্বর বন্দ্যোপাধায়। 



ব্রাহ্মণ বংশ-_বান্দ্যে। রঘুরাম ১৩ 

রাজেন্দ্র মিশ্র কন্যা চমৎ্কর স্বামী রাজমোহন মুখো ( পদ্মলোচন 

' বন্দ্যোর দৌহিত্র )। 
র।ভমে।হণ মুখোর ৫ পুল ও ১ কনা যথা_যতীন, মণি, অতিন, উপেন, 

নুপেন ও হেমন্ত (কন্ঠা ) স্বামী নেপাল বণ্বো, ফুলে রামকেশব চক্রবস্তী। 
রাজমে!হন কলিকাত! গৌরপাহা স্ীট বাপী। যতীন সত নেড়া, মণি সত 
ভুলো, অতিণ স্ুত অক্ষয়, উপেন স্থত সত্যেন ও বলা, নূপেন স্থত গোবিন্দ । 

নেপাল বন্দো। সন্তান ডাবু, কটা, জগত, মাধু, বড খুকি, পটল ও ফুটকী 

কলিকাঁত।৷ বাগব।জার বাসী । 

বন্দো। রঘুরাম চক্রত্তীর ধারা 
৬৬|২ নিমতলা ঘাট স্ট্রীট কলিকাতা নিবাসী 

শ্রীমন্মথনাগ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মঙ্কশিত। ১৮ আশ্বিন ১৩৩২ 

আদি ব্রঙ্গ। তৎ্সুত সায়স্তুব মন্তুঃ তৎস্থুত গ্রচেতা (শাগ্ডল্য গোত্র ) 

তৎস্তত কলিব্য।স, ততৎ্সুত রামদেব, তৎ্স্ুত মহাদেব, তৎসুত ভট্টনারা য়ণ 

( সম্রাট আদিশুরের খঙ্জে কানাকুজ ভইতে আনিত) ১। আদি বরাহ ২। 
বৈনতেয় এ৩। স্ুবুদ্ধি ৪। বিবুধেয় ৫ | গাড় ৬ গঙ্গার ৭। সুহাস ৮। 

শকুনী ৯। মহেশ্বর (মহার।জ বল্লাল সনের নিকট প্রথম কূলীন ) ১৭। 

মহাদেব ১১। ুর্বলী ১২। ভরি (মাগরদিয়। বন্দো )১৩। উদসবন ১৪। 

মাধ ১৫। বিষুঃ মিশ্র ১৬। পথীধর ১৭। গাঙ্গাধর ১০ । তগীরথ ৯৯ । 

শপতি (ফুলিয়া মেল গ্রাপ্ত ১৪০২ শক) ২৪০। ছুর্গাপায ২১, রাখব 

চক্রবন্তী ২২। জয়রাঁম টত্রবন্রী ২৩। রঘূরাম চক্বন্তী ২৪। রবিলোনন ২৫ 

পল্পলোচন ( তবানীশঙ্কর মুখের কন্যা হরতন্দরীর স্বামী ) ২৬। 

পদ্মলোচনের ১ম পক্ষে রামটাদ ( জন্মা ১৮০৪১ মতা ১৮৮২ আগষ্ট), 

তৈরবী দেবী | স্বামী ভগবানচন্ত্র মুং ফুং পুঞ্র পার্বতী মুখো (বংশজ ) 

কলিকাতা রামবাগান তৎ্পুত্র সিদ্ধেশ্বর লেলুড় নিবাসী, তৎপুতর বিল!স), 
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দ্রৌপদী [স্বামী ভগবানচন্ত্র কন্তা খামানু্দরী তৎকন্ত! শ্রীম্ী শিবুর 

স্বাী রাধামাধব হালদার, আহিরীটোলা, কলিকাতা ], দয়!ময়ী (নিই সঃ), 

কালীচরণ (দৃত্যু ১৮৬৯ )ঃ জগদস্থা [ন্বামী কালাটাদ মুখো (বিংমুংফা পাট) 
শ্যামাচরণ (মৃত্যু ১৮৬৭ )১ শস্তুচরণ (নিঃ সঃ) ও তারিণীচরণ বন্দে, ৬৭। ২য় 

পক্ষে কন্ঠ! গঙ্গামণি দেবী (স্বামী কালাটাদ মুখো মুং ফুং বিং পাড়) ৩৭। 
র।মটাদের ৯ম পক্ষে নীলমণি (জন্ম ১৮৩৬১ মৃত্যু ১৯০৩, শভেগ্বর ) 

প্রসন্নময়ী ও কামিনী দেবী ২৮। ২য়পক্ষে পরেশ ও সুখদ।মনি (স্বামী 

মধুকদন মুখো )। তৃতীয় পক্ষে যোগীন্দ্রনাথ ও মণীন্ত্রনাথ ২৮। 

নালমণি বন্দে! কন্তা। ভূবনমে|হিনী (জন্ম ১৯০৭) ও শুবশাপ্রসদ 

(মুচিরাম ) জন্ম ১৮৬৩ আগষ্ট, মুত্যু ৩০ শে জানুয়ারী প্রাতে ১০টা, ১৯৩৯ 

খৃঃ পধ্যায় ২৯। 

তবানীর ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা যগ।--ধীরেক্্ (মৃতু ১৯২৪, ভাদ্র), সস্তোনবালা 

(মৃত্যু ১০১৬, ভাদ্র), হরিপদ (জন্ম ১৮৮৮ মাঘ, মৃত্ঠা ১৯২১ জাহয়ার] ), 

ঈাকী (বাল্য দৃত ), শরৎকুমারী (মৃত্যু ১৯১৫) বৈশাখ 0১ ননীবালা! 
(জন্ম ১৮৯৪), মণীন্দ্রনথ (বালো মৃত) সন্মগনাথ ওরফে মধুকদন 

(জন্ম ১৯০০। ১৪ই' মার্চ ) ও নিহ।রবালা (জন্ম ১৯০৩, ১লা অগ্রহায়ণ 

পর্যায় ৩০ | 

দীরেন্দের ২ কন্| ও ২ পুত্র যথা--মুণ।লিশী ( জন্ম ১৯১০ ), স্থপংশুবালা 

(জন্ম ১৯১৯০ মৃত্যু ১৯২৭ য্স্থুন )) শিবগ্রমান (জন্ম ১৯১১ মৃত ১৯২৫। 

২৫ শে ত্য ) ও গ্রামথশঙ্কর (জন্ম ১৯২২ খুঃ অঃ ) পর্ধ্যায় ৩১। 

মন্মথনাথ কন্তা। অঞ্জলি ( জন্ম ৭হ আষাঢ় ১৩৪৫ সাপ) ৩১। 

কালীচরণ (২৭) ঘর্থ পক্ষের পু পঞ্চানন বন্দ! (জন্ম ১৮৫৯ খুঃ) 

মৃত্যু ১৯১৪, চৈঞ )1ও বিপিন (জন্ম ১৮৬৯ মৃত্যু ১৯৭৫ খুঃ) নিও সঃ২৮। 

পঞ্চানন কন্ঠ। মুণালিনী (স্বামী শিকদার পাডার দ্বারিক খের পুত্র হরিভূণ 
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মুখো মুং ফুং কানাই ছোট ঠাকুর সম্ভ/ন, নিঃ সঃ) ও সরোজিনী (লাম 

ভৈরব চট্ো (পার্নতী চট্টোর পুত্র) চং ফুং অবস্ধী গঙ্গাননদ চটে, 
শিঃ সঃ) ২৯। 

শ্যায।চরণ (২৭) ১ম পক্ষে (কা হবানীপুর বাসী শীনাথ পায়ের কন্যা । 

পুর কেদারনাগ | ২য় পক্ষে (স্ত্রী নদীয়া দোস্ত কষ্চন্ রায়ের কলা! শ্যাম, 

শন্দরী ) কন্তা কুমুদ দেবী ও পুত্র নীরদণাগ বন্দ্যো (মৃত্যু ১৯৯৯, চৈত্র ) 

্লীকোন|নিব।সী নব চৌধুরীর কন্ঠ কাদগ্গিশী, (নিঃ সঃ) ২৮। 

বৈবাহিক সম্বন্ধ ও দৌতিব্রগণের পরিচয় 

১1 রামটাদের ১ম পঙে জয়নারায়ণ পাকড়াশীর কন্ঠ! রাজলগ্ষী ব 

( মৃত্যু ১৮৪৯) বিবাহ করেন। 

২। নীলমণি বন্দ্যোর সী জাডা শিবনাপাযণ রায়ের কনা তার! শুন্দবী 

বাশি নাম তব|নীন্ুন্দরী, মৃত ১৯১৩। ফান্কুন। 
2। ভুবনমোহিনীর শামী শিবপুর (হাওড়া) নিবাসী শীতান।থ মবে 

মুং ফুং (মুক্তা ১৯০১) | সীতানাণ সন্তান হবিমোহন, বিনোদিনী (ম্বামী অটল 

বন্দে, পুরে বস্কু ), গ্রমোদিশী, ললিতমে।হন পারীমোভন, লালমোহন, 

ইঁলমীমোহ্ন ও গৌদ উমাশশী। হরিমোহন সৃতি জদা, ভর) ও ফুটে । জিদ? 

সতত খোক1। 

৪1 তবানীগ্রসাদ (মুচিরমি ) স্ত্রী ভ্রিবেণী শিখামা ৬জগনাথ তর্কপঞ্চানন 
বংশীয় কমলনাথ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ কা! মন্দাকিনী দেবী (জন্ম ইং ১৮৭০ । 
মাথ বাং ১২৭৭ সাল, মৃত্যু ৬৩১১-১৩-১ ৯৩৭ ) | 

৫ | ধীরেন্ধের স্ীস্তল শওহাট! পাকডাশী বংশীয় দিদা শটীচার্যোর 

২য় কঙ্া স্থরবাল। দেবী, বিবাঁভ ১৬ই আবাট ১৯০৫ । 

৬। ধীরেন্ত্র কন্ত। মুণালিশীর স্বামী নন্দ মুখো ( বিবাত জৈষ্ট, ১৯৮ 

মূণালিনীর মু্তা ১১ই আষাঢ়, ১৩০৯ ২ ইং ১৯০২। 
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৭। সান্তোষবাল।র স্বামী সৈদাপাদ বড় বাড়ীর মে।ডশ্ীনেহন মুখে। 
(বিবাহ ১৩০৬ সাল, শ্রীপঞ্চমী )। কন্ছা কুষ্ণনঙগিনী (জন্ম ইং ১৯০৯, মৃত্যু 
ইং ১৯১৮) স্বামী চুনিলাল বন্দ্যো ফুং রামকেশব ) যোড়শীমোহশ পুত 

অবনী মুখে! (জন্ম ইং ৯৯০৮, মাঘ) সৈদবাদ বড় বাড়ীর পে!ব্য পুতে 
পাণ্টা নাম স্ুধীরকৃষঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বিব।হ ফেব্রুয়।রী, ১৯৩৩ ইহ! সাপ )। 

মৈদাবাদের বড় বাড়ীর কালীজুন্দরী দেবা! ইহ।কে পোন্য লয়েন। 
৮। হ্রিপদ্দের স্ত্রী সাতক্ষীরার জমিদার বারীন্দ্রনাথ চৌধুষীর কন্া 

কমলবাসিনী দেবী (বিবাহ ফান্তুন, ১০১৫ ) 5ঠ1 পৌম, ৯৩৪১ )। 
৯। শরৎকুমারী দেবার স্বামী নদীয়া জয়র!যপুর নিবাসী ক'লীকুমার 

মুখোর মধ্যম পুত্র হেমেন্্র কুমার মুখে মুং ফুং (নিঃ সঃ)। 

১০| এনীব!লা দেবীর স্বামী ৩০ নং বিডন (রা নিবাসী অরেশচন্জ যুখে। 

(জন্ম ১৮৭৬ ইং, বিবাহ ৯ই শাবণ। ১৯০৬) মুং ফুং কষ্ণজীবন স্তন । 
সুরেশ সত শধীর (জন্য ১৯০৯, চৈপ্র ), বেহালা নিবাসী অন্বিকী১রণ বায় 

মভাশয়ের কনিষ্ঠ পু শ্রীসৌরেন্্ পায়ের ২য় কনা প্রতিমা দেবীর সভিত 

বিবাহ হয়, ১১ই আনাঁট, ১৩০৯ ), গ্রফুল (জনা ১৯১১, অগ্রহায়ণ, বাং ১৩৪১) 
মাঘ শেফালী দেবীর মহিত বিবা ভয়), আশ্টাময়ী (জন্ম ১৯১৬, ম'ঘ মৃত 

১৯৯৫ পৌষ), বিমান (জন্ম ১৯১৮ জোষ্ট ), রাণী ও মণি (যমজ) জন্ম ১৯২৩, 

বৈশাখ ও অরুণ (জন্ম ১৯২৭ পৌন্ )। 

১১। মন্থনাথের বিবাত (২১ শে শ্রাবণ, ১৩৪৯) বেলুড নিবাসী 

'অনিলকুমার মুখোর ২য় কঙ্গ। বিজলী দেবীর সভিত হয়। অনিলকুমার 

মুখো শিব।চার্যা সন্তান ফুলে মেল। 

১২। শিহার বাল।র স্বামী জিশেণী নিবাসী বর।জমোহন মুখোর তৃতীয় 

পুত্র গৌরীচরণ মুখে! মুং ফুং শ্রীধর ঠাকুর সন্ত।ন (বিঞু ঠাকুরের ভ্রাতা] ) 
বিবাহ ৫ই শ্রাবণ, ১৯২৯ । গৌরীচরণেল মৃত্যু ১৯৩৬, ডিসেম্বর । গোৌরীচরণ 
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সস্তান যষ্টাদেবী (রেখা), নেদো (শক্তিবিল।স ), পটা জেমর), ছুগীদেবা, 

গজ (শৈলবিলাস ), মুড়লী দেবী (পুষ্প) ও পিপ্ল/শিখব | 

১৩। কালীচরণ বন্ট্যোর ১ম পঙ্ছের স্ত্রী শিবপুরের কালা চৌধুরীর 

কনা), *য় পক্ষে কানপুর শ্রোত্রিয় কন্তা, ৩য় পক্ষে গুপিপাড়ার ভট্টাচার্য 

০শাত্রিয় কন্তা, ঘর্থ পক্ষে বিবেণীর ভট্ট5।ম্য কন্ঠ। নিন্তারিণী দেবী। 

১৪ পঞ্চানন বন্দ্যোর স্ত্রী বিবাজমোহিনী দেবী শিধপুরের শিবিচন্ত 

৪৮ কন্ঠ । 

১৫| জগদন্ব।র স্বামা কালাটাদ মুখো। ১ম। কন্তা। মোক্ষবার স্বামী 

ভরিশ্চপ্ধ বন্দো।, লক্মীপাশা। ২য়। ক বরদা (মৃত্যু ৯৬ বছ্চসরে ৪-১২-১৯৩৫) 

বমী পুচন্্র পন্দো। কুং রামকেশব। ইহার পুএ্গণের বাসস্থান শিবপুর 
( হাওড়া) ক্ষেত্র ব্যাশাজ্জি লেন । পুত্র হরিধাস, সুটবিহারী, গণেশ ৪ 

আধেন। হরিদাস স্ত্রী থাকমণি দেখা (বোসপাড়া) পুরে সত্যচরণ ও 

দুগাচরণ বন্দো, ঘুটবিহারী হ্রী বিরেশ্বরী দেবী শিবপুরের বজলা সুখোর 

কন্ঠ! । পুতে চরণদ।ল ও ঠাকুরদাস বন্দ্যে। | 

১৬। শ্যাম!চরণ কণ্ঠ। কুমুদ দেবীর স্বামী গোর নিবাসী শশী যুগে 

বিং ফুং নারায়ণ প্রমুখ বৃন্দাবন বংশ | তিৎকন্ত। ক্েত্রমশি দেবী (স্বামী 

জীবন বন্দো ফুং রামকেশব চক্তনন্তী )। ক্ষেতরমণির সন্ত।ন নন্বর।ণী, দিগঙ্গরী? 

(শ্বমী রুষ্চতরি সুখো কানাই ছোট ঠাকুর মগ্তন ), শরচ্চন্দ্র ও জগচচন্জর | 

শরচ্চন্ত্র (স্ত্রী পপ্রাসাণী দেবী, শ্রীভূষণ মখোর কগ1) পু সুধীর ও কন্তা 
তপনলতা | জগচ্চন্দের (শ্লী বীণাপাণি দেবী নিব্বিকার মুখোর বিনা, 

শ্ীধর ঠ।কফুর শন্তান) কন্া-লখবণ্যলতা | পু 

১৭। তারিণাচরণের ল্লী বারাকপুর নিবাসী যাদপচন্্র শু্টরাগধোর 

কঙ্গ! শুবসুন্দরী দেবী। ততকন্যা গুণমণি (স্বামী হ্্যকূম।র চাট্রো, বরা 5। 

মেল ) ও যানিনী দেবী (স্বামী হরিনাবায়ণ মুখো, বল্লাভী মেল) 
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স্ধ্যকুমার চট্টো সন্তান তিনকড়ি দেবী, ভূতনাথ, খেনান। হেমস্ত- 
কুমার) বসম্তকুমার ও গ্রমথনাথ। 

তিনকডি, দেবীর স্বামী চারু মুখো, নান্ন! | কণ্ট।দ্য় হাসি (স্বামী 
শ্রীশ চট্টো ) ও শরত্ভাবিনী (স্বামী জীতেন্্রন।থ মুখো, বর্ধমান )। 

ভূতনাথ (স্ত্রী শিবপুরের দ্বারিক চৌধুরীর কন্ঠা ) ততকগ্ঠ। আসনবালা 

(স্বামী নন্দগোপাল হালদ।র )। 
নগেন্দ্রবালার স্বামী যোগেন্ত্র মুখে) ভাক্কুডগড়কা । 
হেমন্ততকুমারের হ্্রী মেদিনীপুর জাডার জমিদার বমাপতি রাষের কঙ্গা 

(নি: সঃ) | 
প্রমথনাণের (জী কলিকাতা চোরবাগানের ভগবন্ত মুদোর পন্থা ) পুত্র 

গ্রভাতকুমার ও কন্তা বীণাপ!ণি। 

হরিনারায়ণ মুখোর এ পুর ও 6 কত)! যণা শরজউন্্র। লক্দীমণ্ি, তুল্সীচরণ 

স্থরেন ও রাণী দেবী। 
১৮। প্রুলোচন বন্দো'র হয় পক্ষের কন্তা গঙ্গা দেশী (স্বামী কালাটাদ 

মুখে। ) পুর শশী (শালিখা ) শুঙ্গ ও রাজমোহন (চমত্ক!র দেবীর স্বমী )। 
শশী পত্র দেবেন্দ্র ও ভোঁল! প্রভৃতি । 

রাজমোহন পুব্র যতীন, মণি, অতিন, উপেন (হঙ্গ), নুপেন 9 হ্যস্ত 
দেবী । যতীন সত নেড, মণি সত দেবীগ্রসাদঃ অতিন সত অঞ্গয়, উপেন 
সত সত্যেন ও বলা, নৃপেন স্বত গোবিন্দ ও কান্ত । গৌরলাঠ| ক্টাট, 
কলিকতা | 

ছেমস্ত দেবীর (স্বামী নেপাল বন্দে!) ৫ পু ও ১ কন্তা যথা-ভাবু, 

কট', জগ, মাধু* বড় খুকি, পটল ও ফুটকী। কলিকাত্বা বাগবাজাব। 

খড়দ্ত মেল চৈতল চট্টো৷ মন্েশের ধারা 

( পুরাতন পরিশিষ্টের ২৯৭ হইতে উদ্ধৃত ) 

হয় পরিশিষ্ট ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য 

মছেশ (২০) সুত কাশীশ্বর, মহ।দেব তর্কবগীশ, রামেশ্বর চুড়ামণি ও 

রামদেব তর্কবাগীশ ১১। 



ব্রাহ্মণ বংশ--চৈতল চট্ো-মহেশ ১৯ 

রামেশ্বর চুড়ামশি সতত রামনারায়ণ, খ।দবেক্্, গঙ্গারান, রামগোপাল 

রামগোবিন্দ ও রাঁমকেশব ২২। বাদবেন্দ সত কুষ্ণজীবন বা রি 

আনন্দীরাম। সন্তে।ষ, প্র/ণকৃষ্। বেচাঁরাঁম, কুঞ্চচরণ, কালীচরণ, র।মকিশোর, 

কুষ্কিখে।র, কষ্ছরি ও রামকুষজ ২৩। বেচার।ম সত কেবলবাম, বামাশন্র 

ও রামন্বন্দর্ধ ২৪। কেবলরাম ন্মুত ভরানন্দ, শবানন্দ, ও শ্িবানন্দ ২%। 

শিবানন্দ সুতি তারিণীপ্রসাদ দেপীগ্রমাদ, জগবন্ধু ও বিশ্বস্তর ২৬1 শিশ্ব সত 

ইন্্কুমার ও র্য্যকুমার ২৭1 ইন্ত্র সতত যোগেন্্রকুমার এবং উপেন্্রকুমার 

২৮। যোগেক্্রকুমার স্ত ধীরেন্দ্রকুম।র ও বীরেন্ত্রকুমার ২৯। পেন্স 

এত রবীন্দ্র ও সুপীন্্রকুশার ২৯। 
এই তালিক। ফরাসছ।ঙ্ষা নিধাসী শ্রীনুক্ত 

ইন্দ্রকমার চট্টোপাধ্যায় নংগৃভীত | 

খড়দহ মেল (স্বভাব) চৈতল চট্ট মহেশের অপর ধারা 
আবিবাশ চন্দননগরঃ বক্শীর বেড়, খর্কমান ১৪৫। এ রাজা দীণেন্্র হী, 

কলিকাতা । 

শ্রাশ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা 
মহেশ ২০। রামেশ্বর চুডামণি ২১। যাদবেন্্র ২২। বেচারাম ১০। 

রামানন্দ ২৪1 শস্তুচন্দ্র ২৫। শগবতীচরণ ৯৬ | শগবতীচর্ণ সত ৬চন্তীচবণ, 

হরিদাসী (কন্যা) ও শ্রীশ্তামচরণ ২৭। চণ্তভীচরণ স্রুত বগর্গাচরণ ৪ 

অন্বিকাঁচরণ ২৮। বগণা মত সুনীতি ও ভারতী ২৯। 'অস্থিক! কন্তা পেথ! 

ও রেবা পুত্র অভয়চরণ ২৯। 

শ্যামাচরণ সৃতি উমাচিরণ ২৮1 উমাচরণ সত পার্বাত5 টা 

তার!চরণ ও দুই কগ্ঠা ১৯। 



২০ সম্বক্ষনিণয়--বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

অবসথী মধু চটে! প্রমুখ কিন্কর (২২) বংশের একদেশ। 

কিন্ধুর (২২) ইনি বর্ধমান জিলার কাঁনল।র মস্র্ত কাকে গভজপুর 

গ্রামে রামনিধি বন্দো।র কগ্া বিবাহে হগ | সুতি গঙ্গাপর (য় ৭) ২০। 

লুত কমলাকান্ত (৩য় পুণে) ২৪। শত রাখাল দাস ৩৫1 সত "যাগেশ 

(১ম পুত্রী ১৬ | স্গন্ধনিণয় ৩য় পরিশিষ্ট ৬৩-ড৪ পুষ্ভা দেখুন | 

পর্ধানন ফোগেশের বংঙগীয় তবে তাভার কয় খ্ুরুষ অপস্তন তাহ! জান! 

নাই বা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। ৩য় পরিশ্িই ৬৪ পঙ্ঠায় সাখালের 

তিনটী পুতের শাম আছে; আর লেখা আছে কিজাবের ক বিমান 

জেলার বন স্তানে বিস্তৃত । 

পর্ধানানের বংশাবলা 

পঞ্চানন (ক)। ম্থৃত রামকমল (খা । শুত মধুদন (গ) ইনি কালসী 

গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস কহেন। 

মধুস্থদানের দুই বিপাত প্রথমা স্্বীর গর্ভে রাখাল ও নগেন্র, এবং দ্বিতীয়! 
স্্রীর গর্ভে ভূতিন।থ ও পুর্ণচন্্র জন্ম গ্রহণ করেন, পর্য্যায় (ধ)। 

মধুস্থদন পুগিশ সবইনস্পেক্টর ছিলেন বিস্তর দমোপাক্ন করে এবং 

কালসী গ্রামে হুর্গোত্মুব আরন্ত করেন। 

(৭) রাখাল সত গিরীন্জর হনি কলিকাতায় জেমস্ ফিন্লে অফিসে চাকরি 

করিতেন 1 ড। তৎন্ুত তারক (চ)। 

(ঘ) নগেন্দ্ সত মণীন্দর ইনি ই, আই, রেলে পে অফিসে চাকরি করিতেন । 
উ। তঙ্স্ুত গৌর ও নিতাই (৮) স্গলের চ।ত। 

(ঘ) ভূষ্নাথ নিঃসস্তান মুত । 

(খ) পর্ণচন্্র ইনি বদ্ধমান ভেলায় বোড় গামে গ্রসিদ্ধ ঠাকুর, 

শ্রীশ্বীঞবলরাম জিউর গেবারেৎ ৬র।ম ওট্টাচংর্ষযার কন্তা রুষ্ভাবিলী 

দেবীকে বিবাহ করেন! ততৎ্নত ভে!লানাথ, সুরেন্দ ও ফণীন্ত্র উ। 
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২২ সন্বন্ধনিণয়-_-ষ্ঠ পরিশিষ্ট 

বক্ুড়া জলা র দিগপাড় গ্রাঢসর ৫(০পাঃ দিগ্পাঁড় 9 

চঢউ্রীপাধ্যায় বং০শর বংখশাবলী 

কপিত আছে যে খুষ্টায় অষ্টম শতান্দীর প্ররস্তে গৌঁডদে্ে আদিশূর 

নামে এক রাজ। ছিলেন । ইনি পুঞ্রেঠ ফজ্ঞ করাইব!র জন্য কাগকুক্জাধিপতি 
বীরসিংছের নিকট হইতে পাচজন ব্রাঙ্গণ আণাইয়!ছিলেন |: এই পঞ্চ 

ব্রহ্গণের অন্ততম স্বীতরাগ বর্তমান বঙ্গদেশের কাশ্তপ গোরীয় রাট়ীয় ও 

বরেন্দ্র ত্রাহ্গণগণের আদিপুরুষ। বীতরাগ কাশ্তকুন্গ অন্তর্গত কোলাঞ্ক 

গ্রাম হইতে গৌড় রাজ্যের রাজধানী পৌগু বন্ধনে আগেশ। রাজা 

আদিশুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতিহাসিকদিগের খধা যণেষ্ট মচাতল আছে। 
তবে, এই কথ। বলা যায় যে আদিশুরের নাম লোকমুখে চিরক্!ল চলিয়। 

আমিতেছে। 

বীতরাগের পুত্র দক্ষ বাঢ়দেশে (অর্থাৎ গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিন পাঙ্শে ) 

বাস করিয়।ছিলেন বলিয়া দেবের নামানুসারে বাড়ীয় নামে বিখণাত হন। 
এইজন্য দক্ষ বঙ্গদেশের কাণ্তণ গোররীয় রাটীয় শে রাঙ্ণগণ্যো আদিপুরদ্ব | 
দক্ষের পুত্র সুলোচন চট্ট নামে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ; ইহাই বর্তমানের 
চট্টগ্রাম । এই চট্ট শাম হইতেহ শ্লোচনের টি উপাধি 
চট্টোপাধ্যায় (চট্ট +উপাপ্যায় ) হইয়াছে । | 

০ ও 

বংশাবলী 

রষমিত-তমিঅ-পুকার _স্বর্ক-জয-বীতর।গ। 
বীতরাগ- দক্ষ) জুষেণ, ভন, ক্রপানিধিদক্ষের পুত্র স্ুলোচন, 

ধীর, রাম, কাক, নীর, শুভ, বনমালী, কৌতুক, জন, শন্তৃ, পালু, হখ (কেশব), 

জটাধর, শ্রীহরি, শশিধর, শ্রীরুমঃ | 



ব্রাহ্মণ বংশ--ছকুরাম চটো ২৩ 

(১) দক্গ--(২) স্ুলোচন-(৩) মহাদেব বা বাঁসুদেব--(৪) হলধপ 

_(৫) লাঁয়ীদেব বা ক্রুঞ্দেব বা নীর--(৬) বরাহ-(৭) ভ্রীকর, শ্রীধর 

(৮) স্ীপর পুত্র বরণ [ ইনি প্রথম কুলীন ১ বল্লালী কৌলীন্ত প্রাপ্ত] 

-_-(৯) গাহা, গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজু, মধু, ঈশ্বর, কুশলী, যোগী-(১০) গা? 

পুর সন্দেশখবর | ইনি ঢাক। জেলার অন্তর্গত ধিক্রমপুর অঞ্চলে বাম করিতেন 

পরে হুগলী জেল!র শন্তগত দেশমুখো গ্রামে উঠিয়া আসেন । এখানে 
আিব!র পর তিনি এক বিরাট যজ্ঞ করেন এবং ষজ্ঞান্তে “আঅনসথ” পালন 

করিয়াছিলেন বলিয়া তৎকালীন পঞ্চিতগণ কর্তৃক এঅবস্থী” এই 

'আখা। গ্রাপ্ূ হন 170১১) সন্দেশ্বরের পুত্র অচ্যতি, বামন ছবড়ি, দোকড়ি 

0 কডি, অম্পন্ি-(১০) তেকডির পু পিগ্কাপতি, জ্পীধর, ননন, প্রভাকর, 

গে।প।ল, ঈশ্বর”--(১০) শ্রীধরের পুর লঙ্গীধর- (১৪) দিগন্বর--(১। 
জগন্লাগ--(১৬) জীগর্ভ | ইনি মেশবন্ধনের কুলীন ; ১৪৮ ম-৮৫ খুষ্টান্জে 

দেবীর ঘটক কতক মেশখজন হয় 10১৭) ভ্ডগবান--(১৮) যগীদাস, 

দেশীদ্রাম, নারায়ণ, গাঙ্গানন--(১৯) শঙক্ষানন্দের পুন গোপীশ্বর, রমিকিসও, 

বিশ্বের, জনাদশ। বীমচন্া, কুলবয 20১০) রামচন্জের পুর সুন্দাবন, 

ক্রুঞ্চদেব, কাশীশ্বর। সগ্তোব, ব্ামরাম, রঘুনাথ, মদন, গোপাল, রাধাকা, 

সিদ্দেশ্বর, ভরিহর। কেশব, গ্রীতিরাম,। আত্মরাম। কেনার।ম, হট্ররাম, 

রামজ্ীবন, ছেনি আত্মারাম-7(৯১)ব্ুন্দাবন বা কুষ্দেবের পুত জী, 

রামকান্ত, বিষ্ুদেবত রামনাথ, শ্রীকান্ত কাপিচরণ) গঙ্গাধর-(১১) | শ্রীকুসণ 
হুগলী জেল।র অন্তর্গত হরিপাল গ্রাম হইতে দিগপাড়ে আসেন ] শের 

পুর ছুকিরাম, তিলকরাম, বাঞ্ছারাম। কপারাম | 

চ্াকুরামের বংশ 

(২২) ছকুর।ম--(২৩) ছকুরামের পুঞ্র নয়নানন্দ। গোলকনাথ-(২৪) 
লয়নানন্দের পু রামলার।য়ণ, গদাধর, ধন্মদ।স, ক্ষেএমো তন (অপুরেক ॥ 

ইন্জ্রন।রায়ণ। 



তত 

(২৫) 

(২৬) " 

(২৬) 

(২৭) 

(২৮) 

/-- 

বষ্ঠ পরিশিষ্ট জন্বন্ধনিণয় 

রামনারায়ণের পুঞ্ হংসেশ্বর (অপুব্রেক ) ৃ 

গদাধরের পুত্র গোপাল; শ্যাম, মদন | 
১ ৫ | 

ধন্মদাসের পুর কুষ্ণমে হন, গু//মমোহন গোপীমোহন। 

ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র মাধব (অপুজরক), যাদব 

গে।প!লের পুণ্র বাঘত।রক, রামান, হারাম, সীতার।ম, জয়য়।ম্ 

রুষ্মোহনের পুল ছুগাদাম | 
০ 

শ্বামমোহন্র পুল খলরাশ 
৮ 

গোপীনোহনের পুল ১ন্রশেখর 
১ 

যাদবের পুল গিবীশ, পুণ অপুন্রক) যোগেন্ছঃ রামপিকুত (অপুলক) 

গোপালের বংশ 

গোপালের পুজ ব্লামিতারক। রামটাদ, শ্রীরাম, সীতার মং জষরাম 

রাযতারকের পুল তিনকড়ি 
রামটাদের পুল মারুধাঃ উিপেক্তর 
শ্রীরামের পুল ভার]ধনঃ রামবেএ 
গীত।রাণের পুল রামরতন, প্রভাকর 

জয়র17খর পুল রামকুষঞ, রামগতি, লি; তি 
৮ 

ভিনকডির পু পশ্ুপতি, শটীপ্ি সঙ্যগতি (লেখক) 
পারদর পুল সাগর (অপুজলক) 

চিপেন্দের পুজ ভরিসাধন, কিরীটি, গৌরা শঙ্কর 

২ 

পিপি 

ভ।রাপনের পুল পিভততিৎ জগদীশ, গধোধ (মেদিনীপুরের শ্যামগ্জ 
রর গ্রামে বাপ করেন। 

। রামরেণুরধ পুজ তারাপদঃ উমাপদঃ শ্যামাপদ (মেদিনীপুরের 
পহঙ্গা] গ্রামে বাস করেন) 



২৮) 

(২৫) 

(২৬) 

(২৭) 

(২৮) 

(২৮) 

(২৫) 

(২৬) 

(২৭) 

(২৮) 

ব্রাহ্মণ বংশ-_ইন্দ্রনারায়ণ ২৫ 

র/মরতনের পুক্র রাম সুবোধ, মুণ!লকান্তি, সুখময় আনন্দময় 
৫ 

প্রশাকরের পুজ কণককাস্তি 
৮৫ 

(২৪) ইন্দ্রনারায়ণের বংশ 
ইন্ত্রনারায়ণের পুজ মাধব (অপুলক), যাদব 
যাদবের পুজ গিরীশ, পুর্ণ (অপুলক)১ যোগেন্দ্রঃ রামবিষু (অপুলুক) 

গিরীশের পুজ বৈদ্যনাথ ” 

বৈগ্ঠন।থের পুল অশোক, অনিল 

নয়নানন্দের ভাই গোলকনাথের বংশ (২৩) 
গোলকনাথের পুজ গুরুপ্রসাদ, নবীনমোহন, সুধারাম 

গুরু প্রসাদের পুজ রাম, গঙ্গাধর (অপুক্রক), হৃদয় (অপুভ্রক) 

[এই তিনাই বিষ্পুরে যাইয়। বাস করেন] 

নবীনের পুত্র শ্রীনাথ (অপুল্রক), ভৈরব (অপুভ্রক) 

স্থধারাশের পুজ উমাচরণ (অপুজক) 

রাশের পুজ মাহিস্তীলাল 
মাহিস্তীলালের পুজ স্যটিধর 
স্থষ্টিধরের পুল কিশে।রীলাল, বংশী, কৃষ্ণ, বিষ 

[ * মানে বাল্যকালে মৃত্যু ] 
সংগ্রা/হক-_ ্ 

শ্রীসত্যপতি চট্টোপাধ্যায় বি+এস্-সি 
দিগপাড--পোঃ ও গ্রাম 

জেলা--বাকুড়া 
| সন ১৩৪৬ সালের মাঘ মাস ] 



২৬ সন্বঙ্গনিণয--যষ্ঠ পরি শিষ্ট 

রায় গুণাকর ভারতচক্দ্র রায় ও তদীয় বংশ-তালিকা 
মেদিনীপুর জেলার বাস্থদেবপুর (পোঃ শঙ্করপুর) নিবাসী 

শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ প্রদত্ত তালিক। 

২য় পরিশিষ্ট ৩৫২ পষ্ঠার ভ্রম সংশোধন 

নৃসিংহ ১৭। স্ুত গর্ভেশ্বর ১৮। স্ুত মুরারি ওঝা, র্যা & গোবিন্দ 

১৯। মুরারি সুত ঠভরব, অনিরুদ্ধ, গৌরী, মদন, বনম।লী, ম!কণ্ড, নিবাস ও 
ব্যাস২*। (মুরারির পুত্রগণের নাম অন্ত প্রকার থাকিলে কাবাতীর্থ 

মহাশয়ের তালিক1 দৃষ্টে এখানে তাহাই দেওয়ী গেল )। বনমালী স্বুত 
কবি ক্ৃত্তিবাস। অনিরুদ্ধ সত গোপাল (এ সম্বন্ধেও মততেদ আছে) ২১। 

তত্স্ুত মদন ২২ | 

মদন স্ুত শতানন্দ বা সদানন্দ রুখোপাব্যাঃ (ইনি ভূরীশেষ্ট-রাজ 

চতুরানন মহানেউকীর (মহানিয়োগীর ) কন্তা গ্রহণে ভঙ্গ হযেন এবং 
ফুলিয়া গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া! ভূরশিটে বাস করেন )। বৈগ্না* ২৩। 

সদানন্দ সত রাজা শ্রীমস্তরান (পাড়ুরা রাজবংশ ) ও রাজা রুষ্ণরাম 
(গন্ড তবাশীপুর রাজ বংশ) ২৪। 

পাঁড়়য়া রাজ বংশ 
রাজা শ্রীমন্তরাম সত রাজা মহেজ্জ (রায় বাঘিনী গ্রঞ্থে রাজ: মহেক্জ 

ও গোপীরমণের মধ্যে তিন পুরুমের নাম দেওয়! আছে কিন্কু ঘটক পু'খিতে 
উঠ1 নাই), রাম ও শ্লীবল্লচ ২৫। 

রাজা মহেন্দ্র জুত গোপীরমণ ও রাজীব ( রায়বাধিনীমম্মত কালা- 
পাহাড়) ২%। 

গোপীরমণ সুত্ত রাজ] ভূপতিঃ ( ইনি বাদশাহ আকবর কর্তৃক রায় উপাধি 
পাইয়াডিলেন, তাই, ভারতচন্দু লিখিয়াছেন “্ভূপতি রায়ের বংশ”) শ্যাম) 
প্রাণবন্প*) জুগজীবন, নরোত্তম। জনা্দিন ও মধুসথদন ২৭| 

রাজ! ভূপতি সত রাজা সদাপিব, চাদ, রাজবল্লাভ, কিশে!র, কন্দর্প ও 
বাণেশ্বর ২৮। 



৬পিঠালিধি অভাশাতের 

চপ, 
১ । এত পপ 
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ব্রাহ্মণ বংশ--রাজচন্জ ১খ 

রাজ্ঞা সদ|শিব স্ৃত রাজ নরেন্, বংশী, কাশী, রসিক ও শুকদেব ২৯। 
রাজা নরেক্্র সত চতুত'জ, অজ্জুন, দয়ারাম ও রায় গুণাকর ভ্ভারতচজজ ৩০| 

ভারতচন্দ্র সুত পরীক্ষিত, শ।গবত, রামতন্্ ও ভগবান ৩১। ভারতচঞ্জ 
মূলাযোড় বাসী হ*ন। 

তাগবধত সুতি তারকন।থ ও রামধন ৩২। তারকনাথ ম্ত অমরনাথ 

এ৩। অমর ছুত পু্ণচন্ত্র ও গোবিন্দ ৩৭। পুণণচন্ত্র স্ুত অধুল্য ৩৫। 
নরোত্মের ধারা 

নরোত্বম সত রামমন্তোষ (ইহা হইতে ধুলাগড়ি, ম্যাল্লক ও বাসুদেবপুর 
বংশের উতৎপপন্তি। ও বামেশ্বর ২৮। 

র।মসন্তোষ স্থৃত রাধ|বল্পত (ম্যালক বংশের মুল) বিনোদরাম (ধূলাগড়ি 
বংশের মুল) ও শ্রীবল্লত ২৯। 

রাধাবল্লভ স্থুত রামবুষ ৩০। সত রাজচন্্র (বাসদে,পুর বংশের মূল) 

ও বেচারাম ৩১। 

রাজচন্দ্র (বাস্ুদেবপুর বংশ ) ৩২ । 

রাজচন্দ্র স্ুত ঈশানচন্দ্র, উদয়চন্তা ন্যায়ভূষণ ও কন্গ। বিন্দুবাসিনী (মাল্লক 
ঘোষাল বংশের বধূ। উদয়চন্ত্র ইহাকে ম্যাল্লকের মযুহু সম্পত্তি প্রদান 
করেন) ৩২। উদয়চন্ত্র গত শতকে মেদিনীপুরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ঈশ(নচন্ত্র সত যছুনাথ ৩৩। তৎস্ুত চারুচন্ত্র ও প্রবোধচন্ত্র ৩৪। 
চারুচন্ত্র সুত শ্রীঞঞামাপদ ও শ্রীহরেন্ত্র ৩৫ 1 শ্যামাপদ স্ুত শ্রীবিত্যানন্দ ও 
শ্রীঞ্েমানন্দ ৩৬। প্রাবোধচন্ত্র স্ৃত গ্রীতারাপদ ৩৫। স্ুত শ্রীরবীন্ত্র ৩৬। 

উদয়চন্ত্র স্টায়ভূষণ সুত জ্ুরমাথ চুড়ামণি ৩৩। স্থত সতীশচন্ত্র ৩৪। 
তৎ্ন্ুত শ্লীপঞ্চানন কাব্তীর্থ, ভবানীচরণ ও কন্তা নন্দর!ণী ৩৫ | 'পঞ্চাননের 
১ কন্টা শ্রীঅশিমা ও ২ পুত্র শ্রীগ্রাণ ও শ্রীপিণাঁকী ৩৬। ৃ 

বিনোদরাম (ধূলাগড়ি বংশ ) ২৯। 

বিনোদরাম স্থুত রামশরণ ও রামচরণ ৩০। ন্ুত কালীপ্রপাদ 
মাশিকরাম, জগতরাম ও র।মহারিক ৩১। 

মাণিকরাম মুত প্রেমটাদ ৩২। স্ুত মহেন্দ্র ৩৩। সুত প্রীউপেন্ত্রনাথ 
রায় ৩৪ তৎম্থৃত শ্রীহীরেন্্র ও শ্রীবীরেন্্র ৩৫। 



২৮ সম্বন্ধনিণয়_বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

গড় ভবানীপুরের রাজ। রুঞ্*রামের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা 

রাজা কষ্ণরাম ২৪ | রাজ1 দেবনারায়ণ ২৫। রাজা দর্পনারায়ণ ৪৬ 

রাজা উদয়নারায়ণ ২৭ | রাজা সত্যনারায়ণ ২৮ রাজজ| শিবনপায়ণ ৯৯। 

রাজা রুদ্রনারায়ণ ৩০। রাজা প্রতাপনারায়ণ *১। রীক্তা মরনারায়ণ ২ । 
রাজা লক্ষমীনারায়ণ ৩৩। (ইন বর্ধমানাধিরাজ কীন্তিচ্্ কর্তৃক বাজান হন) । 
রূপনারায়ণ ৩৪। শ্রীনারায়ণ এ৫। ঘটক পু'ণির সহিত স্থানে স্থানে মিল 

নাই। | 
বর্ধমানাধির|জ কীন্তডিচন্্র কর্তৃক পাড়, ও গড় ভবানীপুর রাজা অধিরুত 

হইলে এই বংশীয়গণ নানা স্থানে গিয়। বাস করেন । 

বর্তমানে শতানন্দের বংশধরগণ ন।নাস্থানে বাস করিতেছেন । যথা-_ 

হাওড়া জেলার পাঁড়,য়। দোগাছী ও ধুলাগড়ি। হুগলী! জেলার নদনপুর। 

মেদিনীপুর জেলার পে।ঃ শঙ্করপুরের অধীন বাসুদেবপুর গ্রথমে এই সংশীয় 

অনেকের বাস। রায় গুণাকর ভ্ডারতচন্ত্রের শিজ বংশ ২৪ গপগণ! 

মূলাযোড়ে ছিল। এখন উহার! অন্তর আছেন । 

হাবড়া জেল।র বসন্তপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীধুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 

বাটার ঘটক পুথিতে ২০*৬২ পৃষ্ঠায় এই বংশের কুলজীন।মা আছে। এই 
পৃ'থির সহিত শ্রীযুক্ত বিধুভূবণ শট্াচারধ্য রচিত রায়ৰাখিশী গ্রস্থের স্ভানে 
স্বানে অমিপ আছে। 

এই বংশের বাসুদেবপুর--শাখার পঞ্ডিত মতীশশ্্র বাঁয়ের পুল্র শ্রীঘুক্ত 

পঞ্চানন রাঁয় কাবাতীর্ঘ জ্যোতিবিনোদ গুকবি, স।ভিত্যিক ও বক্তা । তিনি 
নদীয়া জেলার চাকদহ ও মেদিনীপুর জেলার সোনাখালী উচ্চ ইংরাজী 

বিচ্যালর়ের ভূতপুর্ন 'গ্রধন পণ্ডিত। পুরাতস্থান্থশীলনে তাহার অসীম গ্রীতি। 

তাহার রচিত কয়েকটা পুস্তক ও কবিতা প্রভৃতি আছে। বর্তমানে তিনি 

গোলগ্রাম (মেদিনীপুর) অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়ের প্রধ।ন পণ্ডিত । 
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স্ত্রীহউস্থ ছাতঢ্ক উপনিব্িউ গার্গকুচলাম্থ 
উপাধ্যায় উপাধিধারী 

সাগ্রিক মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবার 

গ্রাম কষ্টপুরঃ পোঃ লাখাট বাজার, জেলা শ্রীহট 

এই বংশ শুধু অশূদ্র প্রতিগ্রাীরূপে আপন বংশ গৌরব রক্ষা করেন 

নাই, পরস্ক সংস্কৃতে কৃতিত্ব (পুরুষান্ক্রমিক উপাধিলাত)__-বংশগত কর্তব্য 

বলিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহারা পালন করিয়! আগিক্েছেন। 

এখানকর আপামর সাধারণ সহসা কে।ন আুোতিবাঞ্জক ব্যাপারের 

সম্মুখিন হইলে অথবা দেশে কোন মারীভয় দেখা দিলে ধাহার নামের 

দোহাই দিয়া আজও অণেকে, প্রতিদিন এক এক গণুষ জল পান করিয়া, 

আপন আপন আত্মাকে অন্ততঃ সেইদিনের জন্যও নিরাপত্তার অতেস্ত দুর্গে 
আশ্রয় প্রদান করিল বলিয়া, মনে করিতেছে । এছেন সিদ্ধ মহাপুরুষ 

শবসাধক তান্ত্রিক-শিরে।মণি-শ্রীশ্রীরাধাচরণ উপাধ্যায়, এই সাগ্সিক ব্রাহ্মণ 

বংশেরহই আলোক-স্তস্ত। নিম়্ে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সঙ্করুত বং 

পঞ্জিকা প্রদত্ত হইল । 

শব-সাধক তাম্সিক ৬রাধাচরণ উপাধায়, মিথিলা হইতে বীরভূমে 
আগিয়া স্থায়ীভাবে বসবাগ করেন । ক্রমে তিনি তথায় অলদিনের মধোই 

বনুশিষ্ু-পরিবেটিত হইয়া! পড়েন । : 

অনন্তর তাহার একমাপ পুজকে বিগ্ভার বিমল আলোক-সস্পাতে 

তদীয় হৃদয়-গুহ| আলোকিত করিয়, পরিণয়-নিগড়ে আবদ্ধ করতঃ হটাৎ 
একদিন মনের আবেগে অজানিতহাবে বাড়ী হইতে কোথ।য় উধাও হয়া 

পড়েন। | 

এই ঘটনা! কাহার স্্ী-বিয়েগের অব্যবহিত পরেই খটিয়।ছিল। এস্বলে 

আর এক একটী কথা মনে পড়িল ।-- 
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এই বংশের কোন সতী নাকি বলিয়। গিয়াছিলেন £-- 

আমার গোত্রের কেহ যেন অবিদ্বান্ ন। হয়, 

আর বৈধব্য!বস্থা কোন সতার জীবন স্পর্শ না করে|? 

সেই অন্ুমৃতা দেবীর বাক্য নিরর্থক হয় নাই। অলক্ষিতে অমববুন্দও 
বুঝি তাহার কথায় সায় দিয়।ছলেন। আজ পাঁচ পুরুষ চলল, সেই 

সতীর বাকোর সত্যতা পুরুষান্ুক্রমে সকলেই উপলব্ধি করিয়া আসিতৈছেন। 

এই তান্িক শিরোমণির বহির্গমনের ২৯ দিন পরেই কোন গ্রায়োজন 

বশত: তীহার পেটিকা খুলিতে গিয়!, একখানা প্র পাওয়া! গেল। 
পত্রে সুম্পষ্টর্ূপে কেবল ইহ।ই লিখ! ছিল 'আঁমার জন্ঠ কেহ উদ্বিগ্ন 

হইও নাঃ আমাকে কে যেন কোথায় বধ্য করিয়া লইয়া য|ইতেছে। 

নিশ্চয় জানিও, সময়ে সেই বাক্তিই তোমাদিগকে আমার সন্ধান বলিয়! 

দিবে। ধৈর্য্য ধর। বুথা অন্বেষণ করিও না।” 

সংসার বিরাগী রাধাচরণ ১০২৫ বত্গর তারতের ন।নাস্কানে "নাদের 

মত পরিভ্রমণ করতঃ ভাহার সিদ্ধাবন্থা। সাফলামণ্ডিত করেন--আঁগামের 

কামাখ্যা পাঠে । মে আজ ১৫০ বৎসরের কণা । তখনক।র ভ্রমণ কাধ্য 

কিরূপ কষ্টস।ধ্য ও বিপদসম্থুল ছিল, তাকি আর বলতে আছে । 

অবশেষে তিনি শ্রীহটের অন্তর্গত ছতিকের কোন জঙ্গলকীণ নিজ্জন 

স্থানে জীবনের শেমভাগ শব-মাপন কার্যে নিয়োজিত করেন। কালে 

সেই জঙ্গলময় ভূমিই গ্রামে পরিণত হইয়া “তানস্ত্রিককে[ণ1” নাম ধ।রণ 
করিয়াছে । | 

ঠাহার তিরোধানের পর তদীয় পৌল্ল একদা সুযে!গ বুঝিয় সেই 

স্থ(নটা দেখিবার জন্য শ্রীহট্র।ঠিমুখে যাত্রা করেন । এবং কিছুকাল তথায় 

অবস্থিতির পর বোধ হয় কোন দৈব ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,-- 
ভবিষ্যতে, এই অবস্থানেই তাভার উদ্দেশ্তের অন্্কুলতা আনয়ন করিবে 7 
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গহজেই ন্ব।চ্ছন্দের মুখ দেখিতে পারিবেন। তাঁই তিনি যথাসম্ভব সত্বর 
দপরিব|রে আসিয়া এখায় বাশস্ান শিম্মাণ করেন। 

অধ্যাপন। ও বিষয়চর্চা একাঁধার হইতেই ছুই দিকে প্রবাহিত হইতে 

লাগিল। ফলে সরস্বতীর বরপুল্রকেও যেন লক্ষী সপত্বী-বিরে।ধ ভুলিয়া 

কে।লে তুলিয়া লইলেন। 

কালের বিধান অলঙ্ঘা, অপরিবর্তণীয়। বুঝি বিধিও তৎগ্রতিবিধানে 

অপারগ । তাই ১০১১ বৎসর পরে শটা পুত্র রাখিয়া এই মহাত্মা মহা প্রয়াণ 

করেন । 
পুল্তগণ ও বংশধারা মতে কুতবিগ্ক হইয়াছেন। কিছ্তু ইহা যেন বিধি 

আর অধিকদিন হা করিয়া বসিয়। থাকিতে পরবেন নাই । ১৩৪১ মনে 

২য় পুত্র দ্বিজেন্্র নাথ উপাধ্ায় পরলোক গমন করেন। ইংরেজি 

হাধাতিজ্ঞতায় অনেক ইংরেজ '্টাহাকে তাদের জাতহাই বলিয়৷ অনেক 

ময় রসিকতা করিতেন। ফলতঃ তীহার ইংরেজি-ভাষা-জ্ঞান অনন্য- 

ল[ধ।রণ ছিল। 

অনন্তর ১৩৪৪ বাঙগ।লায় তৃতীয় পুল্র নরেন্্র নাথ শাস্ত্রী জ্যোতীরঞ্জন 
লোকান্তরিত হন। 

মাতৃভাষার মত তিনি অনর্গল সংস্কতে আলাপ করিতে পারিতেন। 

দেখিতে দেখিতে এইরূপে ধংশের লীল! খেলা সণ ফুরাইয়। গেল। : এখন 
একমাজ ১ম পুল শ্ীপৃক্ত সুরেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ, তাহার পরলোক-প্রস্থিত 

হাতূগণের সমাধিস্তস্ত ূপে শ্বশানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাদেরই গুণপনার 
স্মৃতি হৃদয়ে জাগইয়া দিতেছেন। ূ 

শ্মশান পাংসারিকের শান্তিজনক নয়। তাই তিনি শাস্তিকামনায়। 

সব ফেলিয়।, মাত্র ভবিষাতের আশাতরসার স্তবল ত্রাতৃ ছুইটাকে সঙ্গে 
নিয়। কোন এক নিভৃত স্থানে (ছাতকের নিকটবন্তী লাখাটের রুষ্টপুর 
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নামক গ্রামে) শান্তিকুঞ্জ স্তাপন করিয়াছেন । করণামধে্ঠ অপার 

করুণায়, তথায় জীবিকা-নির্রবাহের নান।প্রকার সুগম পদ্থ। - চতুদ্দিকে 
লক্ষ্যের বিষয়ীভূত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । অ!সেপাশের ফ্লোকগুলিও 

যেন প্রকৃতির শিশু, সংসারের আবিলতা হইতে বভদুরে, অবশ্থ।ন 

করিতেছে । “যেমন হাব, ভ্েমন লাভ” । তাই তিনি এখন তায় মনের 

আনন্দেই কালতিপাত করিতেছেন। নং 

নিম়্ে তউ।হাদের বংশলতিকা প্রদ্িত হইল। 

মেথিলী ব্রাহ্মণ রাধাচরণ উপাধ্যায়ের উদ্ধত্তন 

ও অধস্তন বংশাবলী 

শাতাতপ ১। স্ুত ভারিত২। সত কৌশিক ৩। স্ুত নশিষ্ট ৪1 

স্থত বৈদান্তিক বাধাঁচরণ উপাধ্যায় (বীরভূমে আনুমানিক ১১৪২ স|লে 

আগমন করেন ) ৫। 

রাধ।চরণ স্থুত গোপীচরণ বিশারদ ৬। স্বৃত ভরিচরণ সিদ্ধান্ত "| সত 

সুরেন্দ্র নাথ কান্যতীর্ঘ, দ্বিজোন্র উপাধ্যায় ও ননেন্্র শান্সী জ্যোতীরঞ্জীন ৮। 

দ্বিজেন্্ সত স্গীলবরণ উপাধ্যার় ৯। নরেন সত আশুহোষ ও 

গ্রবোধানন্দ উপাধ্যায় ৯। 

২০শৈ জ্যেষ্ঠ ১৩৪৭ । 



ব্রাহ্মণ বংশ--মন্বথ মুখে! রি 

কাচটোয়। থানা চাগুলী গ্রাম নিবাসী 

শ্রীষুক্ত মন্সথনাথ ম্বুখোপাধ্যায় 

ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুঢখাপাধ্যাচয়র 

₹শ-পরিচয্স ॥ 

ইতারা ফোগেশর পণ্ডিতের সন্ত।ন, খড়দহ মেল স্বভ।ব। 

যে।গেশ্বর পঞ্চিতের অধপ্তন কয় পুরুষ পরে কামদেখ মুখোপাধ্যায় 

সাং গুপুপাড়া। তস্ত৪ত গোগানাথ | হস্ত (১) ক [ল'তৈ ভব (২) চশ্রেশ্বর। 

কালীস্রৈবের সাং গোমবাপুর | তণ্তগুত গেসাই চন্দ্র । উক্েশ্বর সাং 

চাওুণা।। তন্যন্রত (১) শি ঠুনণ (৬) কেপ শাখ (5) বিধুষণ (8) মধুদ্ন 

(৫) যদুনাথ। মধুছধনের গাথম শিনাহ কাগ্রাম। দ্বিতায় বিবাহ নাশিগ্রাম | 

প্রথম পক্ষের পুল (১) মনুখনাথ তি) জ্রমথনাথ | মন্যথনাথ হাতীশালার 

দেবেন্খনথ চট্োপাপ্যায়ের কষ্টাকে বিবাত করেন | প্রামণনাগ কষ্ণচনগরের 

আশুতোষ বন্দেপ।প্যায়ের কাকে বিবাভ করেন উিহয়েই এমএ | 

মন্মথন/থ রজগাহী, টাকা, উট্গ্রাম গবণমেন্টের কলেজে প্রফেমারী 

করিতেন । শেষে রষ্জণ্গর কলেজের ভাহস্ গ্রিন্সিপল ইয়া! ছিলেন। 

এক্ষণে পেন্গন্ গেগী। ৰ 

প্রমথনাথ ঝিছুপধিন রিপন কলেজের গ্রফেগর ছিলেন । নি গ্রণাত 

অনেকগুি ইংরাঞী ও শংক্কত এবং বাঙলা গ্রন্থ আচ্ছে। গবর্ণমৈপ্টের 

আদেশ মত অগেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া দিয়া উচ্চ উচ্চ পুর লা 

করিয়ািলেন। জঙজ্জ উড়প সাহেবের রা একমত হইয়া তত্র শাকের 

অনেক তথ্য লিখিখ়াছেন। তন্ত্রশান্ত্রে উয়েই সুপর্ডিত | অনেক' রাজা 

মহারাজা কর্তক আহুত হইয়। প্রমথন!থ তন্বশান্জের অনেক কথারই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং যথ।ধথ তাঞ্ট্িক কাধ করিয়া বহু আদর ও 
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রহিয়াছেন। ইঁছ1র1 উভয় লাতাহ নিঃ সন্ত।ন | বলেন বংশ রক্ষণ! করলাম । 

শিলাগ্রামের রামলাল শর্মা মগ্ডকের বংশ তাল, 
কাটোয়া থানা । ৃ 

বাত গোত্র কর্ণব/লের সন্তান, শিঙ্বলাঁল গাই, বর্তননে ইহার। 

অরি শোত্রিয়। ্ 

অল্প দিন হইল, শিলা ও রো[গার মণ্ডল বংশের পরস্পর আংশীচ পালন 

বন্ধ হইয়াছে। 

রামগোপালের চ।রি পুভ্র- 

১। রামচন্ত্র ২। রামকানাই ৩। রামজীবশ ৪1 র।মপাথব 

রামচন্জরের একপুজ-_ 

১। রামপাল 

র।/মল।লের পাঁচপুভর- 

১। আশুতোষ »। নৃসিংভ রাম ৩। শিবচন্ধ ৪1 আ্ুরেশচঙ্ছ 

৫। কুম।রীশ চন্্র। | 

১। ২। ৩1 নং অপুজক | স্বরেশ চন্দ্রের পরী দাক্ষায়নী । কুরমূন 

গ্রামের রামলাল চট্টোর কন্তা। পুজ জিতেন্জ কন।প ( বর্ধম।শ মোক্তার ) 

ওকড়সা গ্রামের অতুল চৌধুরীর কস্ট মিন্ধুবাল।কে বিবাহ করেন। তস্তাকণ্ট। 
সবিতারারী । 

রাশরাঘবের এক পুতর- ্ 

১। নশীরাম স্ত্রী কুন্থমকামিনী (বামুনপাঁড়।) খুজ কণ্ঠা হীন । রতিকাস্ত 

অধিক।রীর সঙ্ছোদরা । পিতা মাধবচন্দ্র | . | 

রামকানাই অপুভ্রক মৃত । 
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ব্র।ক্ষণ বংশ-_ভট্টনারায়ণ ৩৫ 

শ1গুল্য গোত্রিয় ভট্টনারায়ণের অন্তান 
বাক্সাগ্রামবাসী সতীশচন্দ্র রায়ের বংশ 

গোকুলচন্র র।য়েপ তিন পু 

দুগাচরণ স্ত্রী অজ্ঞাত 

তে(ল।নাথ সী দবমসী সহ মৃত। ভন। 
বিশ্বনাথ স্ত্রী অজ্ঞ।ত। 

ছুর্গাচরণের একপুল্র 

কূমারীশ 

(পাঁতাই শট) 

ভোল।খ।ণের ছুই পুল 

রাশগোপ।শ জী মঙগপশয়ী 

রামমোহন স্ত্রী অজ্ঞাত 

রমগোপ।লের দুই পুল্র 

হবিশচন্ স্ত্রী মগ্নময়ী 

দুহকন্ঠা 

১। অমুতা 

(বাঁজে তেওট) 

২। কন্ঠ (নাম অজ্ঞ অজ) 

বিব।ঠিত। (শীলে) 

তিন কন্ঠ 

১। মারদাময়ী (রোগা) 

(সিঙ্গি) ২। বরদ|ময়ী (মুল্টা) র 

৩। মোকদা (পাতাই হাট) 

নবীনচন্তর জী অজ্ঞ/ত পুত্র কনা হীন। 
হরিশচন্দ্রের নয় পু 

সতাশচন্দ্র জী গোকুলমোহিনী 
(ব।ম্দাসপুর ) 

তশ্ত কণ্া ব্রজবাষ্টা 

(কালিগঞ্জ লীখুরিয়। ) 

এক কন্ত। রি 
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সুরেশচন্দ স্রী পণ্ণানশী 

(মননের) 

অবিন।শচজ্ শ্রী দুগগেশ নন্দিনা 
(ছে।ট মহগাছি) 

চ।রুটন্দ্র সী হন্জরমতা 
. (মন্ত্রের) 

বোগেশচক্ স্ত্রী 

পঞ্চানন স্্ী পঞ্চা ননী 

(গে|ঠ পাড়া) 

অক্ষয়কুমার পত্বীর শান শঅঙ্ছঞা 5 

(আমল) 
নলিনাক্ষ অঃ মু 

পুল ও কন্তা জমজ ( মুন্ত ) 

তীশচন্দের চারি পুল... ৫ এ কা 

ক্ষে্রনাথ বিঃ এ, পত্রী শিবরাণী (বাটা) ১। আ্ুশীলাব।লা 

প্রামথনাথ পত্রী সতাবালা (কলিকাত]|) (সঃ 58) 
মন্মথনাথ পত্রী ১ম! লঙ্ষমারাণী (মুহা) ২। গধলাখালা সামা 

২য়। ভবানী (প্ীবাটা) . গুহ শিআভটাদ চো 

ছুর্গালাগ পরী বাপ।পাণরি ৰ (সিঙ্গি) 
(পোপ ম) 1 ষ্ পুল জুপীরবঙ্গীন 

মি র[জলক্ষী প্ব(মা 

কাশাহ্পাল ঘোষাল 

..... (শিজনে ) 
। পুল গুরদ্দাস, শিশির 
কুমার ও মণ।লকাস্তি। 
কনা স।ধনবালা। 
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ক্ষেএরেনাথের এক পুল তিনকন্া। 

৯। সন্দাপকম!র ১। সন্ধ্য|রাণী স্বামী শিশির 

কমার গোস্বামী 

গার ডিহি (বাঁকুড়া) 

২। গায়ত্রীবাঁল। 

৩। রেণ।বালা 

প্রমগন।থের ই পুল রি ... চারি কন্তা 

১। দিলীপকুম।র ১। ভীরাবালা 

২1 প্িদিবকৃম। ১। উর্লাব!ল। 

৩। কমলাবালা 

৪ শিশুবাল! 

মন্মথন।থ অজ।ত পুল কণ্ঠা | 

ছুর্গানাথের এক পুল ... রর ..... এক কন্ত! 

| তুমার কান্তি ১1 সাধনবালা ঠ 

সপ ৯. ০৯০৭ 

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার স্ুতাহাটা নিবাসী ্রাঙ্মাণ__ 

স্বর্গত শীবান্ত চন্দ্র পণ্ড মো দয়ের বশ।বলী | ৃ 

৯। কাশীনাখ পণ্ডা (পত়্ী মুন দেশা) ৃ 

২। বিশ্বনীথ [০] (পত্ী নরম্বতী। ও শ্রীকান্ত (পত্ৰী মোক্ষদা, রুষ্নগর) 

২। শ্রীকান্ত গুত হ্ীগ্রামথনাথ (পত্তী সৌদামিনী, ভাঁমনাবাদ, স্ীহরিপদ, 

শ্রীবিষুণপদ ও শ্রীকালীপদ ৩। 

৩। শ্রীপ্রমগন।থ আত শ্রীমুরারিমোহন, রাসবিহ্বারী, কিশোরীমোহন, 
প্য।রটমোছন, পিন।কী রঞ্জন, গোপালচন্দ্র, ভূপালচক্জ, উমা ও করুণ ৪ । 
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হমদিনীপুুর জেলার ০দার পরগণার সুভাহা টা নি্ধাসী 
ক্রাঙ্গণ স্বর্গভ শ্রীকান্ত চন্দ্র পণ্ড মচহাদচরর 

বং০্শের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 
---(০ )- ৮৮৮০৪ 

এই বংশের আদি বাসস্থান কটক জেলার অন্তত যাঁজপুর । এশীয় 

উলখির।ম পু! মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণায় আগমন পৃরর্বক প্াক্লোক 

রাজ] যাদবরাশ রায় চৌধুরীর নিকট ১০০/ একশ বিঘা ভূমি দান 1 

হইয়া কৃত।হাট। গ্রামে বাস করেন। 

বিশ্বনাথ-সংস্কতে মৃপরডিত ছিলেন। ইনি পর্চবিংশতি ত বর্ষ বয়সে 
একমাত্র পত্তী রাখিয়া ইহ5লো।ক পরিত্যাগ করেন। 

জ্্রীকান্ত চন্দ্র__ইনি শ্ুভাভাট। গ্রামে ১০৬৮ সালে ২র! মাঘ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইভ।র বয়স যখন আ।ড বর্স ততৎক।লে ইঙার পিউ-বিয়ে।গ 

ঘটে। উতিপুর্ধে ইহার জোষ্ট সভোদর বিশ্বনাথ পরলো গমন করিয়া- 

ছিলেন । কিন্ত ভার মাতা যমনাদেবা অতাব বুদ্দিমতী ছিলেন। তিনি 

স্বামীর পরিতান্ত €₹/ পা16 বিঘ1! জগির উপর শিভর করিয়া পুল ও 

বিধবা পুলবধূসত অতি করুন কাশাতিপাত করিতে গাকেন। 

পরে ইনি (শ্রীকান্তবাবু) ইার সাতামঙের পরিতাক্ত ১৫/ পনণ বিঘা 

ভূমম্পন্তি প্রাপ্ত ভন। ইনি অশ।ব বৃদ্ধিম।ন্ ছিলেন । অতি বাল্যে 

উপধুক্ত অঠিঙাবক বিছীন হগয়ায় অধিক শিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। 

মাতামঙ্গের পারতাক্ত ভসম্পন্তি ও খজমানের আয় দ্বারা মাতা ও ভ্রাত- 

জয়ার ভপণপোরণ করিতেন । | 
ইনি বাঞ্গপা ১৯৮২ সালে দোর রুষ্ণনগর বাশীব৬জয়নারায়ণ মিশরের 

তৃতীয়া কন্সা মোক্ষদা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে ৪ পুল ও 
৩ কন্ঠ। জন্বো। 

ইনি পুজ চ্রষ্টরকে এবং পৌলগণকে উত্তমরূপে রদিক্ষিও করিয়!ছেন। 



ব্রাহ্মণ বংশ-- শ্রীকান্ত চন্দ পণ্ডা তন 

মহামন| শ্রীকান্তবাবু গ্টায়পণে বভ সম্পত্তি অজ্ঞন করিয়াছেন | এই 

মতা প্রাণ 'পরকুত ব্রাঙ্গণত্ত্ের আদর্শ গত্রক্ষণে ও গ্রদশনে-আঅন।গনআতুর ও 

দীনবাঞ্তির রে।গযন্থণা। শিরা কামনায় দাতিবা চিকত্স।লয় স্থাপনা 

স্বীয় অজ্জিত ১২০/ বিঘ। জমিএ সধো ৫*/ পঞ্চাশ বিঘ' জমি দান করিয়াছেন 

(ইং ১৯২৪ মাল, ১৯৫ অক্টোোণর)। পরে তদীয় এই দানে ১৯৯৫1১৭ই মচ্চ 
তারিখে স্ত।হাট। গামে দাঁত চিকিৎ্স।লয় স্থাপিত হইয়াছে । 

ইহার ঈদৃশী ত্য।গশীলত: অধুনা অনি গর্লভ ও বিশ্ময়জনক । ইনি এই 

গৌরব।নিত, গ্রশংমশীয় দান দ্বারা পুপ্তশর্তিক প্রাঙ্গণের পুর্বা গৌরব সমাক 

প্রকারে উদ্থ।টি৩ করিয়। শয়ং গৌববানিত এবং এই জগততলে মহীয়সা 

কীন্তি স্বাপণে অনরহ্ধ শাভ করিয়।ছেন। দেশবাসী ছংঃস্থগণ এই দানে 

ধগ/ 'ও কৃতার্থ হহয়াছেন। 

ইনি স্বাবলন্বা, পাঞ্সিক, ৮রিঞবান্ ও গদ।শয বাক্তি ভিলেন | ইনি নান 
তগর্থ।দি পরিভ্রমণ, খগ।পীড়িহগণের সাভাষার্থ দান প্রভৃতি সংকাষোর 

ভন্ু্|০ে বরণায় হভয়।ছেন। 

ইনি অতীব মাতৃহক্ত ছিলেন। জোট্ঠা ভ্রতরঙজায়াকে মাতুণৎ শ্রদ্ধা 
করিতেন । ইহার শেব জাবন *গবপর্টনায় অতিবাভিত ভয় । 

বাঙ্গ।ল। ১৩৪২ সালে ৯০ই বৈশাখ এই দানবীর ইঞলে!ক পরিতাগে 
দিব্যদ।শে গ্রপ্তিত হইয়|ছেন। 

শ্রীকান্ত বাবুর পু শ্রীযুক্ত শিষুপদ বাবু ক।বা-ব্যাকরণ-তীগ উললাধিধ নী, 
কত কালাপদ বাবু ব্যাকরণ-তার্থ উপাধিধারী ২ পৌজ শধুক্ত মুরারিমোহন 

বাবু বি, এ উপাধিধ।রী, বন্ম!ন ভপতিনগর তিলোচন হাইসসাক্সের অন্ম 
শিক্ষক | শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বাবু এল-এম-এফ. ডাক্তার । 

গ্রাম চকলালপুর, পো বাড বাস্ুদেবপুরঃ 
(জেলা_মেদিনীপুর ) নিবাসী 

শরীদুক্ত বৈকৃঞন।থ দাস মহ।শয় প্রেরিত তথা সংগ্রহে লিখিত 



৪০ সন্বন্ধনিণগ-_ষ্ঠ পরিশিষ্ট 

সম্বলপুরের আরণাক বা ঝাড়,য়। ব্রাঙ্গণগণের পরি 

(কেন গ্রপিদ্ধ সামাজিক নেতার উক্তি ) ৰা 
আরণ্যক ব্রাঙ্গণেরা আঁপনাদিগকে কনোৌিয়। ব্রাহ্মণ বলিষ্ পরিচয় 

দেন। ইহারা প্রথমে উড়িষ্যার পাঁটশ। ষ্রেটে বশব(স করেশ। পরে 

পাটনার (বালাঙ্গির) চোহ[ন রাজের কনিষ্ঠ নাড়া বলরাম দেঞ্জ বা হি 

কর্তৃক ম্চলপুর রাজত্ব স্বাপনের সময় (ইংরাজী ১৪৬--১৫২৭ খুঃ আঃ বিক্রম 

সংবৎ ১৫২২--১৫৮৪) ইহার] সম্বণপুরে স্থায়ী: বসতী স্থাপন করেন। 
বলরাম দেওএর রজত্বকাল হইতে যাশা যায় যে আরণাক বাঙ্গাণের। 

সম্থলপুরে প্রায় € শত বৎসর পুর্লের অধিবাসী । 
পাটন। রাজ্যই প্রবল শক্তিশ।লী দক্ষিণ কে।শল রাজ্যের ধ্বংশ বশেষ 

ই রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী তোধলী (19521) নামে পরিচিত । 

ভারতবর্ষ মধো এ স্যোষলী র।জপানীর গায় মমুদ্দিশ।লী ও বিশাল রাজধানী 

কুত্রাপি ছিল না । সেই তোনলী রাজপানীর ধ্বংশাবশেষ বর্তমানে ব।ণীপুর- 
বাড়িয়া নানে অভ্িভিত এবং পাটনা টের অন্তর্থত | ইহার অতি সনিকটে 
তুসরা” নামে একটী গ্রাম আজিও বর্তমান । | 

আরণ্যক তাঙ্ষণেরা, পাটনা, কালাহান্দী, গে।নপুর, বৌধ, বামড়। 

গঙ্গপুর, খডিয়ার প্রভৃতি প্লেটের রাগ পুরোহিত । মস্থলপুর দলা ও 

'রাজষ্টেট অমৃহছ মধো গরাগাবশালী ব্যক্তিগণের অধিক।ংশই আরণ্যক ব্রাঙ্গণ। 

আরণাক ব্রাহ্মণ সম!গ ই শাখার একত্র মিশে গঠিত । একটা শাখা 

উত্তর ভারত হইতে যমাগত অপর শাখা উড়িষ্বার যাজপুর হইতে আগত। 
যাহার। উদর ভারত ইইতে আগত তাহারা কনৌবিয়া বাঙ্গণ। 

বিশেষ অনুসন্ধ।নে জানা যায় যে উত্তর ভারত হইতে সমাগত কনৌজিয়া 

ব্াঙ্গণদিগের সংখ্যা কালক্রমে লঘিষ্ঠ হওয়ায় যাউজপুর হইতে সমাগত 

ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হন । এই কারণ বশতঃ 



আরণ্যক বা ঝাঁড়়যা ব্রাঙ্গণ বংশ ৪১ 

উড়্িয্যার শিক্ষা) রাতি নীতি আচার পদ্ধতি উভয় শাখাতেই লব্দ গ্রাবেশ 

করিয়াছে । উঠয় শাখার মিশ্রণে আরণাক বা! ঝড়য়া ব্রাহ্মণ মম! 

গঠিত। 

উহ্থাদিগের সাম।ভিক উপাধি বা বর্গঞলি আলোচনা করিলে হাহা 

পিপ্চিৎ আভ।ম পাপ্য়া যাইবে । আরণ্যক বাঙ্গণগণের কতকগুলি বণ 

স।ধারণের জ্ঞাতার্থ এখানে প্রদত্ত ভউল | যণা-__পুজজ।রী, পড়ি, পতি, 4 প্1, 

প।ণিগাহী, নায়ক, মা, মিশ্র, উতৎ্গাতা। বা ওত], জিপাঠী, দীক্ষিত, বোর।, 

স্পপকার ও মাঝি । গুগম ও শেষ ঠিনটা রাজ কম্মগারীর পদবী। 
প্রায় ২ শত বৎসরের অধিক হইতে চশিল সন্বপপুরের চোভান রা 

অজিত মিঠভের আমলে (ইং ১৬৯৪-১৭৬৬ পুত অঃ বিরূম সংবৎ ১৭৫১-১৮১৩) 

উঠিম্যার খাজপুর গ্রাভৃতি স্করন হইতে কতকগুলি বাঙ্গণ, বাজ ক বক আত 

৯ইয় এপ্লপুর আমেন। হিদুছে আরও কক গুলি বাঙ্গণ উন হইতে 
শ্েচ্ছ।য় শন্বলপুরে মাগত হন। এই উশয় শাখার ব্রাঙ্গণগণ উদ্দিয়। বাঙ্গণ 

শাঁমে পরিচিত | মন্বলপুর রাজ কর্ভক আভত বাঙ্গণগণ শ।সন এম, (1১00 

১০১৫1) ধু ভূমি ও বেগ্গোভগ গ্রাপু হন উভাদিগের বগ যথ!-মতপগণী, 
নাস, মভাপাত, দেনত।, মিশ, চৈনী। পঞ্চ, নন্দ, পা ণিও্া।ভী, শরঙ্গী, বব, 

পতি, রথ, বাবু, যাবৎ, আচাধা, তেপ্য়ারী (বিপাঠী)। ও তাত প্রন্থৃতি। 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে আরণ্যক রাক্গণেরা স্গলপুর রাজ কর্ভীক কোন 

দন গ্রহণে অসন্মতি দেন। তজ্জন্ত ভরা বর্তমান খু পশাস্ত [প15, 

'দান গ্রহণ করেন না। ৃ 
'আরণাক আঙ্গণগণের সহিত উডিয়! বাঙ্গণগণের কোন বৈবাছিক সঙ্গ 

নই | 
আরণাক ব্রাঙ্মণগণের মধো বহু ভমাপিকারী (গাউটিয়।) আছেন! 

সাধারণ জনগণের অনেকে কুষিকন্মে অদক্ষ । কিন্ত তার! সহস্তে তল 

চালনা করেন না। 



৪২ সম্বন্ধনিণ'য়--ষষ্ট পরিশিষ্ট 

সম্বলপ্ুর সহঢ্েরের আ্টীব্র্দপুরা৷ এবং হোতাপাডা 
মন্দিচেরর ভরদ্বাজ ও গার্গস ৫গাত্রীয় সম্জার্শ 

পুজারী €গা্ঠীর বংশ-পরিচয় 
অবণাক বা ঝাড়,য়া শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 

এই সন্ত্রান্ত বংশের অবসর প্রাপ্ত গ্রখ্যাতনামা ডেপুটা মাগিইট শীল 

শ্রীযুক্ত ক্রিবিক্রম পৃজারী মহাশয় তাহার বংশের উদ্ধীতন ও অধস্তন পুরুষের 

যে পরিচয় দিয়াছেন তাহ নিষ্ে লিখিত হইতেছে । 

করিখিক্রম পৃজারী মহাশয়ের গ্রপিতামহ বলভদ্র পূজারী ১। তপু 

কৃষ্ণ পূজারী (ক্্রী দৈদেহী বিভাকর বিশির একমাত্র ক) ২। তৎপুণর 

কমললে!চন পৃজারী ৩। ইচ্ছাকে বিভাকর বিশি (পাষ্পুত্র গ্রহণ করেন । 
কমললো।চন পূজ।রী এই বিভ।কর বিশি হইতে ষ্ঠাহার সম্পন্তি এ ব্রহ্গপুর। 
মন্দিরের ম্যানেজারের পদ প্রাঞ্থু ভয়েন, এবং মাতামহ বিঠাকর শিশির 

গার্গসগোজ গ্রহণ করেন কিন্ত বিশি উপাধি বা বর্গ গ্রহণ না কিয়া পূর্ব 
উপাধি পুজা বীবর্গে স্পরিচিত্ শেন । | 

শ।সের বিধি অনুসারে এব্সুপ সম্বন্ের পোষ্য পুত্র গ্রহণ নিমিদ্ধ। এরূপ 

দৃষ্ট[স্ত বাঙ্গালা দেশের সন্বক্ক বংশে বিরল নহে । লোকাচ'রানুযায়ী 

মারভাট! ও মাদাজী বাজ্গণদিগের মধো এই বিধি প্রচলিত আছে। 

কমললোচন পুজারীর ৫ পুল। ১ম এরিবিক্রম পুঁজারী (অবগর প্রাপ্ত 

ডেপুটা ম্যা্িট্টেট ), ডাক্তার মনাতন পু্জারী, রায় বাঁাছুর (পাটন। 

মেডিকা।ল কলেজের প্রফেসর ), মীনকেতন পুজারী ( উড়িয্যার অস্তর্গত 

পাটন| ষ্টেটের পুলীশ ইন্সপেরর ), অচ্যুতানন্দ পৃজ।রী, (16০00৮6 

[71161116015 0, উড, 10 011558 ) ও সচ্চিদামন পূজারী (1)৩1)11১ 

0০911500018 4556৮ [২6$150121) 09-0196190155 9061615. ) ৪। 



গার্গস গোত্রীয় পুজারী বংশ ৪৩ 

ঝিবিক্রম পৃজারীর ৩ পুত্র। ১ম হুর্যযকুমার বি-এস্-সি, ধি-এল, ২য় 

চন্দরকমার এম্ বি, বি-এস্, সম্বলপুরের ডাক্তার, ওয় পুত্ত অশ্বিনীক্ম!র 

কটক রেতেন্সো কলেজের গাত্র। ২ কন্তা--১মা শ্রীমতী শৈলজা দেবী 

(স্মী বরদাকান্ত মিশ্র), ২য়! শ্রীমতী ক্ষেএমণি দেবী (স্ব।মী ডাক্তার শ্রীভ বিবন্ধ 

পণ্ড, মন্থলপুর) পধ্যায় ৫। 

নুর্যকুমরের ৪ পুত্র ও ১ কন্তা যথা রেণব।ল!, দেবেন্্কুমার। 

তারিণীকমার, মৌরীন্ত্রকুমার ও ধীরেন্দ্রকুম।র প্ধ্যায় ৬। 

চন্দকুমারের ২ কণ্ঠ। যখ।--হন্দুবাল। ৫ চারবাল। পর্যায় ৬. 

সনাতন পৃজাবীর ঈটী কণ্ঠ। মধ্যে ৭টা বিবাহিতা ও ১টী অধিবাহি ত। 

১টী পুল ঈশ্বরচন্ত্র (স্কুলের ছার) পরধ্য।য় ৫| 

মীনকেতন পৃগ।বীর ২টা পুত-ঈম বিশ্বস্তর (কলেজের ভা), য় দিগ্থর 

(স্কুলের হাত) ও শটা কন্তার মধো ২টী শিবহিতা ও ১টী শবিবান্িত' 

গযা।য় ৫7 

অদ্রাতান্দ পুজারীর ১টা পুত্র €চিরণশ্দ (কলেজেন ডাত্র) ও ৫ কণা! 

একলেই অলপ বয়স্ক পর্যায় ৫ | 

সচ্চিদানন। পৃজাপীর ৪ পুত্র-৯ম স্মরেশচন্দ্র ও অপর ওটীর নাম শরৎ, 
সুবোধ ও সুনীল ও ১ কন্তা অবিবাহিতা পর্যায় ৫ 

ঝমপলো চন পুজারীর কণিষ্ঠ সতোদর লান্তা পদ্মালোচন ও প্রন্থায়লো চন 

পর্য (য় এ। পদ্মলোচন জুত কুর্জবিহ্বারী (3151087-81)1161 10 ১১113-1111)86, 

13811121512), বিপিনবিহ।রী (মব-রেজিষ্রার, খুরদ ) ও বিনোিবিহ 

(17061 1)1507101 00007011) 59111791190] ) ৪ তিন কল্গা।, শরীয়ত 

9 অনঙ্গমঞ্জরী (সোনপুর র।জ্যে শ্বশুরালয়), শক্রবতী (ম্বমী ীভর-্চন্জর নায়েক, 

ন্ডেপুটী কলেক্টর ) ও হারাবতী পর্ধযায় ৪। 

গরন্থযয় পুর গোগীকাস্ত ও গৌরচন্ত্র পর্যয।য় ৪। 



8৪ সম্বঙ্গনির্ণয়--ষষ্ঠ পরিশিঃ 

এখানে সঙ্গলপুরের বিশি বংশের পরিচয় দিতেছি__গ্গমগো রর পর 

বিশির পুল দয়ানিণি বিশি। সতৎপুল নারায়ণ, আসন ও বিভাব& পিশি। 

শারায়ণ ও অ।সন নিঃমস্তান ছিলেন এবং বিভাকর অপুলক বিদায় একমাথ 
কন্তা বৈদেহীর প্রথম জান পলকে পোষ্য গ্রহণ করিবার জঙন্তা তিক্ত বর 

৬ল| বৈদেহীর গ্রথম জাত পুলের শাম কমপলোচন পুজার । ইনি 
বিভাকর বিণির সম্পত্তি ও ব্গপুরা মন্দিরের মানেজারের ৯দ পপ্র 

হয়েন। এক্ষণে উন্তর।পিকারীকতে শ্রীধুক্ত বিবিক্রম পুজার মহাশয় 

এ পদে প্রতিষ্ঠিত অ।ছেন। 

মঙ্গলপুর সহরের আরণাক শ্রেণী ব্রাঙ্গণের অপর একটী শ্ীমিদ্ধ বংশ মিশ্র 

পরিবর। এ বংশের প্রসিদ্ধ নাক্তি ধরণীধর মিশে বাণপ্রস্থ, তৎপুল শীধুক্ত 

র।মনারায়ণ মিশ্র এমএ, বি-এল প্রিদ্ধ উঠল মঙ্গলপুর | ৯য় পুল রামচন্ 

মিশ্র এল্-এমৃএস্। রামনারায়ণ পুল গৌরীশঙ্গর গিশ ( তো02], 

১৪111)2011)71 ৯[11101011)2111,) | 

অন্ত একটা গ্রাসি্দ বংশ শুপকার পরিবার | এ বংশের ্রিলোচন 

স্গপকার ব্রহ্মা একজন এরসিদ্ধ পর্গিত ও মহা।ধণী ছিলেন। তিৎপুল গণেশরাম 
সপকার) পরশুরামত জয়রম ও অনস্তরাম। অণস্তরাম সুপ্কার পুল 

বেণামাধব শ্পকার (5159101011) 10156101 00111655 (0111710:66.) 

আরণাক শ্রেণী ব্রঙ্গশের অপর একটা মিশ পরিবারের গ্রসিদ্ধ ব্যক্তি 

রায় বাহাদুর রাশরুধ। মিশ এবং বনম।লী মিশ 08551518176 

(010011)155101161 18,0161%৮0105 1)65211 01728012 50865.) 1 বনমালী 

পুল বাসদের সব-ডেপুটা ম্য।জিষ্টেট (মৃত), দ্র্গাপ্রসাদ অবসরপ্রাপ্ত 
চ্ডেপুটী কগেক্ট্রর ও দেবীপ্রযাদ | রামরুষ মিএ পুর শঙ্গরগাসাদ মিশ। 

হে।তাপাড়া মন্দিরের পূজারী বংশের প্রমিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীদশরখি পূজ|রী 

(রায় সাঁতেব )। ভাভ!র ৬ পুল ৬বৈকুগ্ঠনাথ, এমএ, বি-এল (00 



শাণ্ডিলা গোত-_কুশারী বংশ ৪৫ 

ি551510110 00100110155191151) 0611061 190%111068), ৬নীল্লক্ধ বি-এ, 

্ বি-এল, উকীীল সঙ্লপুরঃ গ্রাপননকুম।র পৃজারী ( 9111)61110611051)0 01 

11121109-1১8 50866, 017558), বণমালী। (505170£21)110- 10 [২551061)1 

(০9০০1), 7361191 31966) 13511221 ) ডাক্তার জনিত পুজারী « গোকুলচ্না 

পৃজারী বি-এ। 

৪১] ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ । 

ফরিদপুর জেলার চান্দণীর বিখ্যাত কুশার। বংশের 

একদেশ বংশাবলা 

(শাগিলা গো ) 

এই কুশারী বংশের আদিপুরুষ--শচাতাণন্দ কুশারী । উনার উদ্ধাতন 

পুরুষের পরিচয় আমরা বভ অন্ুমন্ধানেও প্রাপ্ত হই নাত । 

অচ্যুতনন্দ (১) স্থৃত রঘু ও রাঘব ২। রাখব স্তুত রামনারায়ণ। রামজীবন 

ও শিবরাম (০) ৩। 

রামজীবন সত টা) বিশ্বগ।থ, যাদবেক্জরনাথ ও রামলাল ৪ 

&।দ ভুত জগনাথ ৫। জগন্নীথ সুত সন্তোষ ও বলরাম ৬। 

কুশারী বিশ্বনাথের ধারা 

বিশ্বন!থ সত বামগ্রলাদ ৫| মৃত পাঁচ (০), গঙ্গাদ।স ও মুক্তাতীম ৬। 

! গঙ্গাদাস স্ৃত বদন (*)) কানাই (০), বলর।ম (০) ৪ গৌর।ঙ্ষ (০) ৭।. 

মুক্তারাম স্থুত রাজকিশোর (০), শাগাবন্ত, ক।পীশঙ্কর (০) ও রাম 

চরণ (*) ৭। 



৪৬ সম্বঙ্গনিণয়-_বষ্ট পরি শিষ্ট 

ভাগ্যবস্ত স্ুত গিরীশচন্দ্র ও গগনচক্র ৮। ৃ 

গগনচন্ত্র সুত দেবেক্রচন্দ্রঃ শ্রীরাজেন্দ্রচক্র, জ্ঞানেজচক্জ :৪ লগে 

চম্র (০) ৯। ৃ 

দেবেন সুত দ্বিসেন্দ্রচপ্দ ১০। রাজেন্্র শ্বত অন।মিক, কীরণেক্দরচন্্, 

শ্রীরমেন্দ্রচন্্র ১০। জ্ঞ(নেন্দ্রচন্্ সত শ্রীরনীক্্রচন্ত্র ও শ্রীকানাইলাঞ্ক ১০। 

কুশারা যাদবেন্দ্রনাথের ধারা 

যাদবেজ্ন।গ স্থিতি আপারাম | স্ৃত মায়ারাম (০) ও দয রম ৬ | 

দয়ারাম সুত্ত রামছুলাল ৭। ম্ুত তারিণীচরণ, অভয়াচরণ, বসন্তকুমার (*) 

ও প্রসন্নরকূমার (০) ৮। 

তা!রিণীচরণ শ্রুত রাজকুমার, অন।মিক ও শীচিষ্তাভরণ ৯ | 

শ্রীচিন্ত।ভরণ শত আন্ুশীলকুমার, শ্রীশ্বেধকুমারঃ আ্ী্নীরকুমার 

শ্রী্ুকুমারচন্ত্র ও শ্রীনিরপমচন্দ্র ১০। 

অভয়াচরণ স্ুত কালাপ্রস্ঃ যোগেককুমার ও শ্রীতরেন্্কুমার ৯। 

কালীগ্রসন্ন সত শগিরাজা প্রসন্ন, শীবিরজা গ্রপর, শ্রীহরিদাস, শ্রী মভিকুম।র 

ও শ্রীস্ুকুম। রচন্ত্র ১০। 

যোগেক্কুমার সত শ্রীম।পনলাল, শ্রীননীগোপাল ও শ্রীফণীভূষণ ১০ । 
হরেক্্কুমার সতত শ্রীমন্ধর!জ, হ্রীনিশ্মলচন্ত্র, শ্রীঅমলচন্ত্র, শ্রীবিমলচন্ত্র ও 

পরিমলচন্জ্র ১০। 

ঢ।কা স্বায়ন্ত শাসন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের আন্তকুলো প্রাপ্ | ১৯৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ । 



চট্ট-_গোবিন্দের ধারা ৪৭ 

চট্ট বহুরূপ (৮) পুর--গোবিন্দের ধারার একদেশ 

বহুরূপের গোবিন্দ গ্রাৃতি ৭ পুর পর্যায় ৯। 
( ওয় পরিশিষ্ট ৪৬ পুঃ দেখুন ) 

গাবিনের সত চক্ররপাণি ১০। 

চক্রপাশি সুত শ্রীরাম * ১১। গ্ুত সুদর্শন ১২। সুত বাঁমন ১৩। 

সত বশিষ্ট ১৪। ন্ুত নীলাগ্র ১৫। সত ভ্রিলেচন (ছয়! নরেন্্রী), সুশোচন 

(স্বরাই), ও কমলেশ্বর (অ।চার্যা-শেখরী) ১৬ | 

১৬। কমলেশ্বরের ধারা (মেল আচাধ্য-শেখরী) নৈকষ্য কুলীন 
১৬।  কমলাক্ষ। সত র|মচন্জ, জ্ঞানটন্দ্র, পদ্া(ক্ষ, গামোদন, রামতদ্র, বেদগঞ্জ 

ও রত্বুগর্ভ ১৮। 

১৭। পদ্মাক্ষ সুত কুষগানন্দ, দৈপকীনন্দন ও মষাদাতা ১৮। 
১৮। কুষ্ণানন্দ স্থৃত নন্দন ১৯। ম্ুত রাম নারায়ণ ২০৯। স্ুত শিববাম ও 

মধুস্ছদন ২১। 

১১। শিবরাম সত কামদেব ২২। মুত রামকান্তর ২৩। স্ত রাজচঙ্জ্র ২৪1 

সত দীননাথ ২৫। 
২৫। দীনবন্ধু দূত শরৎ, জয়চন্দ্র, রসিক ও যোগেশ ২৬। 
২৬। যোগেশ গুত অমৃত ও নিত্য ২৭। 

১৮। দৈবকী নন্দন সুক্ত রামন।থ ও মথুরেশ ১৯। 

১৯। রামনাঁথ সুত রাঁমবল্লত, বামেখর, কাশীশ্বর ও অভেশ্বর ২০ 

২০। মহেশ্বর সত যাদবেন্্র ৯। স্থৃত শিবরাম, শ্রীরাম ও সাস্তোষ ২২. রঃ 
০০৯৯০৮১০৪৪৩ ১৮ শাপপপীেশীশীশিশিঁি 

3:%. মুলগ্রন্থে চক্রপাণি সত শ্রীরামের কোন সন্ধান পাইলাম না। উঠত রর 
"আছে চক্রপাণি হত শ্রীকর, অধ্বঘুণ, গুণাকর, পুরে। (পুরুষোভ্তম) ও নিশ্বস্তর ১১ পধ্যায় | ওয় 

পরিশিষ্ট ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠ! দেখুন। কলীনগণের নানাস্থানে বন বিনাহ জনিত ঘটক গ্রন্থে সকল 
পুত্রের নাম সন্নিবেশ সম্ভব হয় নাই । বিশেষতঃ ঘটক গ্রন্থ প্রণয়নের পর অনেকের জন্ম হইতে 
পার । ইহাদিগের রক্ষিত তালিকা! দৃষ্টে বুঝ! যায় চক্রুপাণির অপর এক পু্রের নাঁম শ্রীরাম! 



৪৮ সম্থগ্গনিণয়-- ষষ্ট পরি শিষ্ট 

২২। শিবরাম সত রামগোপাল ভেঙ্গ) ও জগন্নাথ ২৩। 

২৩। জগন্ন।থ সত ক।শীনাথ ও হরন|৭ ২৪। 

চট্ট জগন্নাথের পুত্র কাশীনাথের ধারা 

২৪। কাশীনাথ সৃতি ঠৈর৭, শস্ুচন্্, মহেশ, গুরুগুসাদ ও কাল।ফিদ ১৫ | 

২৫! ভৈরব স্থত ভোলাশ।প ২৬। স্রুত গাসন ও লোকনাগ ২৭ £ 

২৭। গ্রসন মুত হীনাথ ও কালীনাথ ২৮। শ্ীনাপ সতত শ্বুরেশ ২৯। 

২৯। সুরেশ সতত বীরেন্দ্র' জীতেন্দ, মীতেন ও স্ুপেন্্র ৩০ । 

৩*| জীতেন্র সত শারায়ণ ও অশোক (চেছু)। 

২৮। কালীনাগ শত কাম!খা, শুধাংশ ৬ বঙ্গিন ০৯। 

২৯। শুধাংশ্ত স্তুত টৈলোক্য, শিখি) মণ্ট) ও বান্তিরাম ৩০ । 

২৫| গুরুগ্রস।দ শত শধু্দন ২৬1 শত ঈশান, মহা] এারত ও ভরি ২৭। 

২৭। ঈশান সত শবতে!ন € পু ২৮। হবতোষ স্ুত ধরণীধর ০৯ । 

চু জগনাথের পুত্র হরনাথের পারা 

২৪1 ভহরনাণ স্বুত তারাগসাদ (*), উমা গ্রাস!দ, কালীগসাদ, ছুগ!প্রস।দ 

ও চণ্ভীগ্রস।দ ২৫ | 

»৫। কালীগপ্রস।দ সত চন্দকুম।র (উর্কীল) ও হরিচরণ বিএ, ১৬ । 

২৬। চন্দ্রকুনার শত অভকুল, অক্ষয় ৪ শিশির ১৭। 

২৭। অনুকুল স্তহ যাদপ গু মাধব ১৮ । 

২৬। ভরিচরণ 13, &. ৩ গগনচন্জ (1.1, [১0১১ £১ সি উগত 13,05, 

(][,0170028), 4৯. উ. 1, 5, 15 50০০), কালাচাদ, স্থনাল ও সুশীল ২৭। 

২৭। গগণচন্দ্র তি দেবরত, যোগবরত ও জানবত ২৮। 

২৭। কালাচাদ স্থুত সতাবত ও পুণারত ১৮। 

২৭। সুশীল স্ুত যতিব্রত ৮। 



চট্ট গোবিন্দের ধারা ৪৯ 

বংশ-পরিচয় 

এই বংশের উদ্ধীতন পুরুষ ৬ভ্ঞগন্নাথ চক্রবর্তী মহাশয় ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কনকসার গ্রামের বন্দ্যেবংশের দৌহিত্র সম্তীন । 

জগন্নাথের দুই পুর্র--কাঁশীনাথ ও হরনাথ। উভয়েই নৈয়ায়িক পঞ্ডিত 

ছিলেন । উমাগ্রমাদের তিন পু্র--বসন্ত, ভরকুম।র ও রাজকুমার নাঁবালব, 

অবস্থায় মারা যায়। ভুর্গাপ্রঘ।দ সন্্্যাস পর্্গ্রহণ করিয়া হিমালয় চলিয়া 

যান। শুনা যায় তিনি একবার জন্মভূমি দর্শনের জঙ্গ আমিয়াছিলেন এবং 

অনেকে জট।জুটধ।রী সন্নয।সী। বলিয়া ঠিকমত তাভ।কে চিনিত্ত পারেন নাই । 

কালীগ্রসাদ-ইশি রুষ্ণচনগরে পণ্ডিত ছিলেন এব অতি অল বয়সে 
চক্রকুমার ও হরিচরণ এই ছু পুর রাখিয়া! দেহত্যাগ ধরেন। টন্্রকুমার 
'জ্যষ্ট তখন তাহার বয়স ১৫ এবং হরিচপণ কনিষ্ঠ তখন তাহার বয়স ৭ 
বত্সর মাঞ্জ। 

চক্রকমার__ ইনি মাতুললয় (মোংগর, মাণিকগঞ্জী মহকুমা) হইতে 
হাত্রবুত্তি পণীক্ষ1! পশ করেশ। তিনি পি-এল পাশ করিয়া চক! মাণিকগঞ্জ 
মহুকুম।য় ওকালতী আরম্ভ করেশ। জীবনের শেষ পর্যান্ত চিনি এ ওক!লত 
বাবসা চালাইয়া ৯* বত্মর বয়ম়ে দেহরক্ষা করেন (৯ই মাঘ, ১১৪৫ স।ল)। 

শরীদুক্ত হরিচরণ চট্ো (জন্ম সন ১২৬৮ )--জেষ্ট লতা মাঁতাকে সংস!গ 
খরচের জন্ত যাঁই। পাঠাইতেন তদ্বার। কোন মতে সংগ।র চলিত। অর্থাভাপ 
হরিচরণের লেখাপড়ায় ধু বাধা পড়িতে লাগিল। এদিকে হরিচরণের 
বয়গ ৯৫ বৎসর হইল। একদিন তাহ।র মাতা ভতগন] করায় মনে ধিক! 
জন্মিল। জেদ করিয়া তিনি মাতার নিকট হইতে ৫টী পয়সা সম্ীল লইয়। 
!লখাপড়। শিথিতে ঢাকা রওন। হইলেন। ঢাঁকা আসিয়া গ্রা।মস্থ তদ্রলোক 
গ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সন্ধান পাইলেন । তাহ।রই উৎসাহে তিনি বিদ্যাসাগরের 
বোধে[দয় ৭ দিনের মধ্যে পাঠ শেষ করিলেন । প্রসন্ন বাবু কিছুদিনৈর ভাগ 

: তাহাকে তাহার মাতুল।লয়ে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু তথায় তাহীয় পড়" 
শুনার ন্থববিধ| ন। হওয়ায় পুনরায় ঢাকা ফিরিয়া অ।সিয়া 511501১9001 ৭1 
11151151) 1685011% শিক্ষা আরম্ভ করেন। 



৫০ সম্বক্গনিণ য__ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ঢাক| বালিয়।টার জমিদ।গ প্রসন্ন বাবুর বাড়ী একবার বেডাই৯ আিয়! 

বালক হরিচরণের পড়াস্তনায় মনোযোগ এবং তাহা? দারিদার কথ! 

শুনিয়। নিজের বাড়ীতে (ঢাক। বাবু-বাঁজাব) লইয়। আগিলেন এবং তাহার 
পড়াশুনার খরচ বাবদ মাসিক ৬. টক ধার্ধা করিয়। দিলেন 

তিনি ঢাকা হইতে এপ্টন্স, এল, এ ও বি-এ পাশ করিলেন: এল্টন্ 

পাশ করিয়া ঢাকার নবাব মলিণুল্লা বাহছরের ১* টাকা বুদ গাইয়া- 

ছিলেন। এবুৃন্তিই তাহ|র উচ্চ-শিক্ষ/র সহায়ক হইয়।ছিল। বিএ পাশ 

করিয়। তিনি বহু জেলায় মাষ্টারী ও কেরাণীর কার্ধা করিয়া বিক্ষে গকল ন! 

হওয়ায় কলিকাতা মেডিকা!ল কলেজে শন্তি হন। তহীয বর্ষে উঠিলে 

মাতার মৃত্যু হয় এবং সমগ্র শংসার হাতার ক্কান্ধ পতিত হয়: আতরাং 

চাকরীর চেষ্টায় আনাম, বেহার ও উচিষ্যার ন।শ| স্থান বুলিয়া ও যখন স্ুবিধ' 

হইল না তখন তিনি গিবিডীতে ভি চিকিতসা আরক্ঠ রন | 

গিরিডীতে উহার বেশ পার তইল ও খ্যাতি চারিদিকে গডইস্ছে 

লাগিল। তাহ।র খাতির কথা এবণে মুনির বাদ অ।টিমগুজেপ জমিদার 

( জগৎ শেঠের বংশ ) নিজের চিকিত্সা জন) বহপনপুর লইয়। আসেন 

এখানেও তিনি গ্রভৃত অর্থ উপাজ্জন করেন। কিন্ত ঠথার ঠাহ!র দিতীয়া কন্তা? 

শ্বামীর মৃত্যু হওয়ায় (১৯০৫ থুত অঃ) মনের ভুঃখে সব ছ(ডিয়। [*নি বাড়ী 

চলিয়া আমেন। বহুদিন বাড়ী খ[কিয়। ছেলেদেপ শিক্ষার ক্ষতি হইতোছে 

দেখিয়া তিনি ঢাকা যাইয়| পুনরায় চিকিৎস] ব্যবসা আরন্ত করেন। 
তাহার রচিত অনেক পুস্তক আছে--উষধ নির্বাচন বিজ্ঞান, গে!গ-নিণয 

বিজ্ঞান, কলের! চিকিত্স। বিজ্ঞান, বসন্ত ও তাঁহ।র গ্রাতিক।র, 9০:206* 

200 30 96215 1১180005 & 15 01016) 0013ড9152610112] 799985, 

00111701) €7015 11111511511517) [55110916501 1065 11059 (60101) 

ইত্যাদি ইত্যার্দি। ইহা ছাড়া তাহার নিজের আবিক্ুত বভ 70057 
উমধও অ।ছে। 



চট্ট--গোবিন্দের ধার! ৫১ 

শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বু কষ্ট স্বীক।র করিয়া জন- 

ম।ধ।রণের জন্য যাছ। কিছু করিয়াছেন তাহ! মামান্ত হইলেও আমরা তাহার 

কার্যাবলীর গ্রাশংস! না করিয়। থাকিতে পারিনা । তীহ|র চারি পুত 

(জা শ্রগগনচন্ত্র চটেগাধ্যায় ছজিশগড উদয়পুর ছেটে ইঙ্জিনিয়।র, দ্বিতীয় 

পুর শ্রীক।ল|টাদ চটো, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেন, তৃতীয় 

পু শ্রীসূনীলকুম।র ৯ একজন মাহিত্যিক এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীনুশীলকুমার 

চট্রে। বি-এ পাশ করিয়া বন্ধমানে উদয়পুর ষ্টেটে--০1৫৭ 1)6])71611761)1 

এর 680, 01611, 

শীধুক্ত গগনচন্দ চট্েপাপ্যায়(, [১0 ক সি. 5, 3,152 

(1,01101011)) ৯, 1. 1. ১12, 1200, ) ই |র জন্মু ১৯০০ খুষ্টান্বের ডিসেহ্বণ 

মাস। ইনি শিল(ত ভইতে উচ্চ।ঙ্গের ইপ্লিনিয়।রিং বিছা শিক্ষা করিয়। ১৯২৬ 

গলে মাদ্রাও প্রগুপুর (ঠ001])া)বরেলওয়ে 69118100001 এ কাজ করিয়। 

পরে পর্ব 71৮01০9-15160010 90116176 এ কজ করেশ (১৯২৭ খুঃ অঃ)। 

মশিদাবাদ 'ল।য় মর্বগঞাথম 1২517710105 (১0110016 13171016 7112811171 

(কালীতলা) ইহার 1)9181। অনুয|য়ী গগ্রস্থৃত হইয়।ছে। 
উদয়পুর ষ্টেটে সর্বব বৃহৎ নদী (মাননদী-_মহ|নদীর অপালংশ ) ৭৫০ ফুট 

চওড়া নদীর উপর 11110) 27-55116 1110£6 (01150101101) এব" 

এ[র|রী নদীর উপর ১০৬ ফুট গর (51811) 1২611169106 (০02)0161ঘ 

3718০ ইহার পূর্ত কর্মের অভিজ্ঞতার শিদর্শন। সাওতাল পরগণ!ব 

মাহ [-টিক্রী বধও ইহার [)65151) অন্ুযা য়া নি্মিত এবং 17771821101 

15585 ও ইহার একটা অসাধারণ কৃতিত্ব (৫০175510৩11) মধ্যে গণ্য । 
উইহাদিগের কুলক্রিয়া কাঞ্জি-বংশ, বন্দ্যো-বংশ। মুখো-বংশ এবং প্রসিদ্ধ 

| শে।ত্রিয় ঘরে হইয়া থাকে। 

শ্রীযুক্ত গগনচগ্জ্র চট্টোপাধ্যায় মহ!শয়ের নিকট 

অনুসন্ধানে লিখিত। ১১২1৪* 
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:মদিনীপুর জেলার গুম্গড় পরগণার অন্তর্গত পুরুষোত্রমপূর 
নিবাসী ব্রাহ্মণ দানশীল নত ব্জমোতন ভিয়ানডা 

মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলি । 

১। ৬মণিরাম তিয়াড়ী সুত ৬কেশবরাম ২।  ততস্কুত রমনা রাষ্কণ 5। 

গ।1 লামন।রায়ণ সত ৬বরজমোহশ ৬ভগোপালচন্্র &। 

(৪8) ৬বজমোহনের ধার। 

ম। অবজমেোহন সত গ্রাথম| স্ত্রী ভশীল।র গর্ভজাত (০), হয় স্ত্রী সুঙদ্রাণ 

গর্ভজ[ত উমানন্দরী স্বামী শিরিশচন্ত্র ভ্রিপাঠী (পুরুষে কমপুর ) এ 

হ্ুববনমোহন- পত্রী কুমুদিনী (০) ৫ 

এয়। স্ত্রা মোক্ষ।র (পুরুষে ভ্ুমপুর) গর্ভঙগাত গত মদনমোহন পদবী 

বাসন্তী ( দাঁউদপুর ), জগমোহন--পত্রী শিষ্ুপ্রিয়া (মুগবেড়িয়। ), 

৬মনোমেহন রী যশোদা) পালমোহন-জ্জ্রী উনাদেনী, * 1 বীমোহণ 

স্ত্রী সুগ্রুত। (দেহ্রোগ)। ৬মেশকা স্বামী ভউপেন্দ্রনাগ পাণিগ্রাতী 

।কুঞ্জপুর), বিরজ।- স্বামী গণেশচন্ত্র জ্রিপাহী (নন্দীগ্রাম) ৬ স্নেহব।লা 

_স্ব।মী নীলকমল ত্রিপ।ঠী (পুরুষোত্তমপুর) ৫ | 

এব্রজমোহনের ৩য়া স্ত্রী মোক্ষদার গর্ভজাত ১ম পুক্ত 

(৫) মদনমোহনের ধার। 

€1। মদণমোহন সত মোহিনীমোহণ। মুরারিমোহন, মণিমোহন, মাণিক- 

মোহন) মথুরামোহনঃ মুকুলমোহন, মোভিতমোইন, লতিকা পন্থজাক্ষী, 

রেখুকা, পুজ ও যুখিকা ৬। 

৬ব্রজমোহনের ৩য় স্রী মোক্ষদা গর্তজাত ২য় পুজ 

(৫) জগমোহনের ধারা । 

৫1 জগমে(হনের শত যতীন, শচীন, পু ও গৌরী ৬। 



বজমেহন তিয়াড়ী-বংশ ইতিহাস ?৩ 

৬এবজমোহনের ওয়া স্ত্রী মোক্ষদা গর্ভজাত ৩য় পুক্র 

(৫) এমনোমোহানের ধার! 

৬মশোমোহশের সত শধাংস্ত শেপর, হিমাংশ্ু শেখর পি অপণা স্বাম। 

ুড়া্য় প্ড। (অজয়) 
(8) ৬ব্রজমে।হনের এয়। স্্রী মোকদ। গর্ভজ|ত ৩য় পুল (লাশম(ইহইনেব 

কোন মগ্তানের নম পাওয়া যায় নাই। মোক্ষদ! গভঞ%1৮ ৫র্থ গুল 

(£) পা।রীযোহনের কঙ্গাম।র নম ঠিপণথায়ী পধ্যায় 51 

(9) ৮গোপালচন্দের ধারা 

। ৬গোপালচন্তর স্তুতি শ্রীনিবাস, কীন্বিবায,। ৬ঈন্[নউনী, শ্রীমনাগ, 

তারামণি ৪ জানকণ €। 

মেদিনাপুর জেলার গুম্গড় পরগণ|র তাম্ব্গত পুরুবোন্তমপুর 

নিবাসী ব্রাহ্মণ দানশীল শ্র্গত বজমোহন তিয়াড়া 

মঠোদয়ের বংশের সংক্ষিপু তাতিভাস। 

এহ নংশের আদি বামস্তান উডিষ্]া গ্রণশস্ত কিক গেলা স্বারিতরপুত 

গ্রাম । কি কারণে কোন্ মময়ে এতদ্ধংগীয় কোন্ বান্তি এভপস। মদিনাপুতর 

উ৩1গমন করতঃ বম করেন তাহ! অজ্ঞ!ত ! উক্ত বংশীয় বাক্তিগণ স্র্বগথে 

এেদিনীপুর জেলার গুম্গ্জ গ্রগণার অন্তর্গত স্গ্রসিদ্ধ ধাউদপুর গে 

'ণমবাঁস করেশ। উক্ত গাম বভ-মদ্গুণমন্পন বাঙ্ষণ মঞটোদ়গাণেও 

গদরেণু-পুত | | 

মহ।মতি বঙ্গমেহণ পরামাত।র স্িপ্ধঠমপ-কুঞ্জে দরিদ্র প্াশগিণ-25 

মাতাপিতার নয়নানন্দরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তখন ক জাতিত থে 

এই পালক হবিষ্যতে এচুর বিবশ।লী হইয়া দেশের অশেষ কলান-মাধানে 



৫৪ সন্বন্ধনিণয়-_বষ্ট পরিশিষ্ট 

মুক্তহত্তে দান করতঃ ঠোগ অপেক্ষা ত্যাগের মাঙাস্বাই যে মভীধান্, ইতর 
সমুচ্চ দৃষ্টান্ত গদর্ন করিবেন? ৃ 

দ[রিজ্ের প্রতাবে হিনি বালো সুশিক্ষা লাহ করিতে অন্্থ হইয়। 
ছিলেন। উডিয়া 'চাষায় থৎয।যান্য শিক্ষ।লাত করিয়।ভিলেম। পরে 

যৌবনের গ্রারন্তে টাভার শন তম জ্ঞাতি পুকনে।ভমপুরবযী সবর্গত শ্মাননদলল 

তিয়।ড়ীর বিধবা পড়ী স্বগীয়া সুশীল! দেবীর পোষ স্বীঝারে উদ দাউদপুর 

গুম পরিহ্যাগ করিয়া উত্ত পুলহানা বিধবর বাটাতে পুরযোভমপুর আগে 

বসবাম করিত থাকেন। উক্ত বিধবার কিছু ভূসম্পন্থি ছিল। 
ইনি স|হমী, আস্তিক ও নিষ্ঠাবান বঙ্গণ ছিলেন | এতদবগ্ু|য় উনি 

কোনও গ্রকারে মামাত মুলধনে নন্দীগ্রাম বাজারে কামার দ্রব্যাদির 

ব্যবশায়ে ভাগ্যদেবার স্গ্রস্নভায় পংভবান্ হত পরে উক্ত যত্যামও 

অর্থে নির্ভর করিয়। স্বীয় স্বতণ সলঙ অদ্য প্সধাবয|য় ও উত্স|ডেল গ্রহণে 

নুন্দরবনে ভূমি গ্রহণে ইচ্ছুক হণ যেমনয়ের কগ! হইতেছে তৎকালে 
রি 

পুনদরবন ধ্যাস্রদি ঠিংল পশুতে অমাকীর্ণ, ভীতি মন্কুপ, জনমানব হীন ভীষণ 

অরণ্যম।রে ছিল। স্তর! গদুশ য়।বহ স্থানে অর্থ।গমের জন্য পাস কর! 

কীদৃশ মাহম ও গৌকুন সম্প্ন ন।নবের পক্ষে মন্তবগর তাহ স্বঠঃই উপপন্ধি 

হয়। অলৌকিক সাহমশীগ, ছুট অধাবসায়ী অঙ্গমোহন একমাত সর্ববিদ্ন- 

বিছন্তা শ্রীস্গবানের ভ্ীটরণ-রসিজে দুঢামতি বাখিয়! স্বকীয় কর্শক্ষেতরে 

অগ্রার ভইলেন। কাছার পকছ্ক এচে্টায় শ্বাপদ-মস্কুণ অরণ্যাণী হিং 

গশু-ণচ'ন হইয়া দানব বামের এব” কুবি-কার্যের উপযোগী ভূমিতে পরিণত' 

হইল। এণল্প্রকারে তিনি পতিপয় বম মধ্যে ছবিকৃত ভূমিখগ্ডের অগ্রাতি ্ ব্ী 

ম!লিক বা জনিদ!র হলেন | 

৮৮ সৃঠান্তে জঙ্গল কটির। পরিষ্কাত করিতেন। ইহ[তে তিনি কখনও 

শিক হান মাল পাপিতশ নু এক্ষণে জমিদার হইয়া গচুর অর্থের 



ব্রজমোহন তিয়াড়ী--বংশ ইতিহাস ৫৫ 

ধিকারী হুইলেন। কিন্তু তিশি পূর্ব সরল 3 শহমিকা হীন 

ছিলেন। তিনি 'অনীন বাক্কিণণকে (মন্ত্র ও 'ভূগাদিগাকে ) পুলবহ ক্েই 

করিতেন । 

ইনি শমদমারি-মন্গন মদগ্ুণ-ভূয়ি্ঠ বাঙ্গণ ছিলেন | ইনি ভোগের 
গ্রলুব্ধতায় প্রমন্ত ণা হইয়া ত্যাগের মহত্বে প্রবুদ্ধ হইয়া দেশের দশের 

উপকৃতি মংস।ধনে গ্রাচুর অর্থ ও বিন গ্রদ।ন পুর্িক এই জগতীতলে মহীয়সী 

বীন্তি সংস্থ।পনে অমর হইয়।ছেন। 
তাহার বিশিষ্ট উল্লেখ-যোগা দ।ন এই যথা 25 

১। পুরুনোত্তমপূর গ্রামে মংক্কুত চতুষ্প।ঠী স্থাপন ৪ উচার পরিচালনার্থ 

১৩৫/ বিঘ। ভূমিদান এবং উক্ত বিগ্কালয়ে অধ্যয়নকাবী--৯৪।১৫টী ভাতের 

ন্স[হর বাসস্থান এদান। 

২। "নন্দীগ্রথম কারমাইকেল হাইস্কুল" পরিচালনা ২০০/ বিখং ভূি 

দন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের হষ্টকলয় শিশ্ম[ণার্থ ও বিগ্যালষ পরিচ!লন ১ 

২০৯০০. কুণ্ত হ(জার টাক! দান। (এই বিদ্বালয় ১৯১১।১৭ (এ জুল 

শ্বপিত হয়) । 

৩1 নন্দীগ্র!ম রজমোহন ভ্ভবিলী উচ্চগ্রথমি ফ্রি স্কুল” স্থাপন (১৯5৫) । 

এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ ৭৫/ বিশ ভূমি দান এব ০৫৯৯২ টাক 

খ্যয়ে বিষ্ত।লর গৃহ নির্মাণ, হষ্টক নিম্মিত)। | 

৪। নন্দীগ্রাম বজমোহন মধা ইংর।জি ফ্রি বালিক। বিছা লঘব স্বপন 
/১৯৩৭)। ইহার পরিচালনার্থ ১২৫/ বিঘ! ভূমি দান এ৭* &*০*১ টাক 
য়ে স্কুলের ইষ্টকালয় নির্মাণ । 

৫| তমোলুক শহরে মাতৃমঙ্গল চিকিৎ্গালয় (ট1৪$3711515 [10427181) 

স্বাপনার্৫থ ১৯০০২ এক হাজার টাকার গ্রাতিশ্রতি দিয়। পঁ(চশত টাক! গুন 

করিয়াছেন । 



৫৬ সন্বন্ধনিণয়_বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

৬। নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাইস্কুলের দ্বিতল গু নির্দণার্থ ৮০**১ 
টাক! প্রদানের অঙ্গীরুতি গ্রদ।ন করিয়া ১**০২ টাক! প্রদ।ন $ বিয়াছেন। 

৭। নন্দীগ্রাম হইতে তেরপাখিয়া পর্যান্ত ৭ মাইল দীর্ঘ স্মপ্রশস্ত 

রাজ-পথটী পাক! রাস্তায় পরিণত করণে ১৫**০২ ট।কা দান ৩৪ অঙ্গীকৃত 

হইয়াছেন । | ্ 
৮1 ইনি পুরীতে একটী কুপ খনন কর।ইয়। তথ।কার গ্রামীয় জলের 

সংস্থান করিয়া দিয়াছেন । | 
৯। ইনি বিভিন্ন মৌঙগার পায় ৩* জন দরিদ বান্গণ যস্ত্রানের উপনয়ণ 

কায নিজ বায়ে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন । 

এতপ্রযতীত ইহার ক্ষু্র ক্ষুদ দান অনেক ছিল। 

এই দেশ-হিতৈষী বিছ্যোতস।ভী দানশীল শহ্ামানব গন্দ ১০৪৬ সালের 

১৫ই মাঘ (ইং ১৯৪০ গালে ২৯ শেজানুয়রী) ১০৫ একশত পাচ বর্ষ বয়সে 
সম্পূর্ণ সঙ্গান অবস্থায় শ্ীশ্রীহরির নামে|চ্চারণ করিতে করিতে ভদীয় 

পাদপদ্ে বিলীন হইয়াছেন । 

তিনি মামান্ত লেখা পড়ায় শিক্ষিত হইলেও প্রাচ্য ও গ্রতাচা উহ্য়বিধ 

শিক্ষ।াতেই তাহার দৃঢ়ািবাগ ভিল। কোনওরূপ কুসংগ্ক!র ও অম্পপ্ততা 

তাঁহ।র পবিজ্র হৃদয়ে স্থান লাহ করিতে সমর্থ হয় নই । 
তিনি স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, অপ্যবগ।য়ী, কন্মঠ ছিলেন মমদশিতা, 

নিরহমিকত।, দয়ালুত?) ত্বদেশান্ুরাগিতা গ্রভৃতি মদ্গুণরাজি তদীয় অনাবিল 

চিন্তক্ষেত্রকে সমলক্কৃত করিয়াছিল । তিনি গজারপ্রক জমিদার ছিলেন । 

পোষ্য গ্রহণ-ক্ারিণী পুর্নোক্ত স্বগীরা ভশীশা দেবীকে মাতবৎ অতিশয় অদ্ধা, 

করিতেন । 
অপরদ্তঃ ভগবৎ প্রেমিকা) শিষ্টাচার, বিনয'গ্রনৃতি অমল গুণর।জিত্ডে 

তিনি বিভূষিত ছিলেন । তিশি রাজধি জনকের স্যায় সম্পূণ নিলিপ্র অবস্থ।য় 
বিষয় পরিচালনা করিতিন মাত । | 



ব্রজমোহন তিয়াডী--লঃশ পরিচয় ?৭ 

বাঞ্তি ছিলেন | জীবনে কখনও ডাজারি হিবপ সেবন কাবিন না | 
এরন্র বহি হিল . টা :871557:3 ২1 2০1 

এ%/ল তত বিশেন ড৬খখ।গ) মেলাতিত পপুগগাল পাতা খোল! 

শিশাী। সদয়, দেশএা।ণ, আক্রান্ত বন্ম। করণ-কুল-ভুঘন শ্রীপুক্ত বাবু মেশ্ন।গ 

পায় মভোদয় (নশীগ্র!ম খানার স্লে মমুহের ভাতপুর মব্ভন্ষ্পে্র। বন্ন!ন 
2, র্৮ণ 

(পন্সন হ্োগী, এন্দীগর!ম পণ »|দিনী বোর যোগ্য ১য়ারশ ন্ ও *নিত15 

উশিয়ন নোর্ডের প্রেসিডেন্ট) হধজমোছন পাবুর অনুষ্ঠিত লিখিত সমস্থ 

পানের নুলে আপরানর্শ বাতা ও পরিচালিক ছিলেন | পয়োবুক্ধ ও বদন 

বজাখাহন বাবু উপ্ত মভেন্ী বাবুর যুভির আরব রতন দেশমাতকার আব! 

কপ55 উত্ফল এনে জয়যাতার পে অগসর ইয়ং চসবিন।পুর বাসীর শশ্বুখে 

শখ্ব, আপশ্ত ও মোশ শ্যাগের বিনোহন মরু ্রপান করিয়াচেন। 

র্ ৯ ন্ হলনা ০815৭152555 
[1৩11.ম মশাগ্ত শঙ্মাননায় রাজপুরুখবুদ এহ বলাধান্ শভাপুকমাবে 

১ উনি এ রি ৮1০০ শ 2 ০ টু ১১৫ রর - রর প্র 

সতহত আন্তারক করিতেন | উহার ইভলোক হয।গে মেবি্পুও 
হার তি সাপিত হইল, কহদিনে তাহার পুরণ টে হত. 
পিশবণিয়ন্তারই বিদিত। 

হ্ীনুক্ত মদনমোহন পারভীন তা!পশীপঃ মহে।চ্চিনন! প্রমোহন বাবুল 

এব শন্তান, ইনি অতি বিশয়ী, সদাল।গী, মধুরবতানী, কথিত 

পিহ্উল্ত, ইনি পিতার অঙগারুত অর্থ ধনে স্ীরুত আচ্েন। 
শ্রীধুক্ত ল।লমোহন পাবুইনি গব্থমেন্ট পণিকাতা কর্পোরেশনের 

ফিজিক্যাশ ইন্দ্র । ৃ 
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন পাবুলইনি আই এ পরীক্ষায় আগ্তভীণৃ। দরিডেদ 

প্রতি রুপাবন্। 

৩খ্য মংগ্রাঙক ও লেখক-হীনৈকৃষ্ঠনাগ দাম। 
এ।ম চকশ!পপুর, পোঃ শা৬পাহরেবপুর, 

€ মপিন।পুর ) 



৫৮ সম্বঙ্গনিণয়-__ ষ্ঠ পরি শষ্ট 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গুম্গড় পরগণার পুরুবো-্তণপুরবাসী 

ব্রাহ্মণ স্বর্গত রুদ্রনারায়ণ জ্যো তিভূৰণ নভোদয়েই 

বংশধরগণের নামাঁবলী । ৃ 
১। ৬নারায়ণচন্র পাহাডী--পরী নারায়ণী স্ুৃত ম্ক-গুর-_ পরী 

হরিপ্রিয়া, ১ কন্তা ২। | 

২। মাকগডেয় সত গদাপর--পত়ী ১মা দ্রৌপদী ০১ ২য়। চম্প! (পুকষে!ছিখ- 
পুর), কন্যা! শ্রীমতী---স্ব।মী উদ্ধবচন্্র সপতি (পুরুযোভমপুর) ও খশুরুগসাদ-- 

১ম] পত্রী নাম অজ্ঞ।ত (০), ২য়! পত্রী সতাবতী (হামিরপুর) ৩। 

৩। শ্রীমতীর তিশ পুজ (ক) কঞ্চ্রস|দ মত্পতি সর্বাভৌম, (৭) ইরগাসা? 
(গ) শিবগ্রসাদ পর্যায় ৪। 

২। মার্কগেয়ের ২র পু ৩। গুরুপসাদ-২য়া স্তর 

সত্যবতীর (হামিরপুর) ধারা 
৩। গুরুপ্রগাদ শুত উদয় 'ও সীতান।গ-- পরী শ্যামানুন্দরী (পুরুনেভুম+ 

পুর) ৪। 

৪। উদ্য়ের ১মা জ্রী সুঙ্দ্রার (পুরুযোতমগুর ) গর্ভভাতি। কন্টা 

বিজয়কুমাবী---ম্বামী পশুপতি কর (আকন্দবড়ী) ৫ ইহর ৩ পু 

পর্যায় ৬। 
৪| উদয়ের হয়! জ্্রী গ্রাগবতী (পুরুযোভ্তমপুর ) গর্ভজ।ত ২ পুন্র 

বসম্তকুম।র---স্্রী মন্দাকিনী ও শরৎ এবং ১ কন্যা! অপর্ণ। পর্যয।য় ৫। 

৩। গুরুপ্রসাদ সত ৪। সীতানাথ- পাত্রী শ্যামা স্ুন্দরার 

(পুরুবাত্তমপুর) ধারা 

৪। সীতানাথ মৃত রামেশ্বরন্্ী আশ।লতা, লদণ-ন্ত্রী রেণুকা 

(পুরুবোন্তমপুর), বীরেশ্বর---পত্রী গুৰি (পুরুষোত্তমপুর) বিশবেশ্বরঃ পরমেশ্বর, 

অভয়_ স্বামী যতীন্ত্রনাথ পণ্ড (অ।মডাতল্যা) ও রম| ৫। 



রুদ্রনারায়ণ-ব্রান্মণ বংশ ৫৯ 

৫ | লামেশ্বর সত অমলেন্দু ও লক্ষাণ নুত বিমলেন্দু পর্য্য।য় ৬। 

২। মার্কপডেয় স্ুত ৩। গদাধরের ২র়া স্ত্রী চম্পার 
(পুরুষোত্তমপুর) ধার! 

৩। গদাধর সত ক্ুদ্রনারায়ণ---প্ী। উমা (চিল্লগ্রাম), ৬কৈলাম (০), 

দবময়ী--স্বংমী বিদ্ঞাাপর অগন্তি (পুরুষোভমপুর), দিগন্বর (০), গারেজ্জ (০), 

ঈশ|ন-_ন্ত্রী মেনকা (চিল্পগ্র।ম ), তরঙ্গিণী---স্বামী মুকুন্দন্র পাভ'ড়ী 

(পুরুমোন্তমপুর) ও শ্রীকঞ্ঠ (০) ৪ । 

৩। গদাধরের প্রথম পুজ ৪ | রুদ্রনারায়ণ 

পত্রী উমার ( চিল্পগ্রাম ) ধার] 

৪| কদ্রনারায়ণের ১ম এক পুত, ২য় পুজ শ্ীনিবাস---পড়ী মেোকদা 

দ1উদপুর), ৩য়! কঙ্ঠা বিমলা। স্বামী নীলকান্ত শতপণী (কুঞ্জপুর), রর্থ। 

যমুশা। সামা আশ্ততোষ সংপতি (পুরুযোনভ্তমপুর), ৫মা সাবিজী। স্বামী 

রামচন্দ্র পগ1 (আমতলা), ৬ষ্ঠ শ্রীবল্লভ, ৭ম হেমচন্দ্র, ৮ম হধীকেশ (০), হম! 

তগবতী। স্বামী র/সবিহ।রী পণ্ড (বেড|ম), ১০ম| মৌদামিলী। স্বামী 

আস্ততোষ পাণিগ্রাহী (ভেটুরিয়।), ১১শ পুল, ১২শ পুত ও ১৩শ পুজ 

পর্যায় ৫ | 

(8) রুদ্রণার|য়ণের গপ্রথম। কন্ত| (৫) বিমলার ৩ পুজ যথা 2---যতীষ্্রন।থ 

(ম্য।টিক), জ্ঞানেন্দ্রনাথ শতপথী কাব্য-ব্যাকরণ-ম্ৃতিতীর্থ, স্ত্যেন্্নাথ 

শতপণী ম্যাটটিক (খেজুরী মাইনর স্ল্র মেকেপ্ড মাষ্টার) ও ৩ কন্ঠ, মোহিনী, 

বিনোদিনী ও গমদ| পর্যায় ৩। | 
(8) রুদ্রনারায়ণের দ্বিতীয়| কন্তা! (৫) যমুন।র ৩ পুজ যথ! সতীশ, 

শশধর ও শক্তিধর ৬। | ূ 
(৪) রদ্রনারায়ণের তৃতীয়৷ কন্ঠ! (৫) সাবিত্রীর ২য় পুত্র অনিল ও স্শীল 

এবং বামন্তী, পু'টা ও অদিতি ৩ কন্তা পর্যায় ৬। 



৬০ সম্বন্গনিণয়-ষ্ঠ পরিশিষ্ট 

(8) রুদ্নারায়ণের ঘর্থ ক: (৫) ভগধতীর ২ পুল পিভৃতি ও 
শব্দ ৬। ৃ 

(8) রুদ্রশারার়ণেব ৫ম কন! (৫) ) সৌদ। মিনার ১ গুল মি পুন কাবা- 

»।ংখ্য হ্থ ৬। ৃ 

৩। গদাঁধর সত & 1 ঈশান-ন্্রী মেনকার (চিল্ন গাশ। ধার। 

৪1 ঈশান সুতি আদিতা-ন্ী শান্তর! (বয়াল), শঙেঙ্বরাী 

₹সবী (পুরুমে(ভুমপুর), জানকী-পস্বামা হজহরি গাঞ্জা (পুরামা হমগুর ), 

মেক্ষ€-ামী গোপালচন্দ অগন্তি (পুরনো নখপুর ) তিলো হম লক্বামী 

ভৃপনগন্দ গ্াণিগ্রাহী (পুকষে! হমপূর) ও বামন বগামী আুবেশনংগ জিপি 

(পুরান নমপুর) গর্ষায় ও! 

(8) ঈশান পুজ (৫) হানিতোর ১ পুল 1 
(৪) ঈ*ান পুল (৫) মেশ্বর্রে ১ পুল ও ১ বস্ঠা ৬। 

(8) ঈশান কহ্য' (5) জানকীর হয় পুল: রা ৬ স্থপতি ও 
(8) ঈশন কা (8) মোঙসদার ১ পুল প্রাণি ৬। 
(8) ঈক!ন 
(9) হি কনে ক! (৫) বাসন্তার ১ পুল হকশবচন্ধ ও 

(৫) হিলোন্ম!র ৪ পুল ওম কা উ৬। এ ল মা 

৪। রুদ্রনাগারণের ৩র পুল্র ৫1 শ্রীবপ্পভ-পিতী পবা! 

বা পুর নন্দ গান) পার! 

৫1 শরীরের ৫ কন্ঠ আনপৃ্া | শামী দাননন্ধু ৭৪: (পরববনান্তরপুরী। 
দল! --ন্বামী খহান্্রনাথ ৭1 (পুজযোত্তমপুলী। অশীসা। চপল) ও চঞ্চল: 

এশং » পুল সদা  দোককা গলি ৬। 

রি 
$ 

৪1 ক্ুদ্রনাপারণের পর্ঘ এল ৫1 শ্ীঠেমওণ্দ সি প1ব্যতার্থ 

পত্রী স্নেভলহর (দাউদপুর) ধার 

৫1 ভেমচনা কন্তু। পিতয়: রি বদ্দিনশিহারী প1 (পুরন ভিমপুর) 
চা 

গচ্চিদীণন্দ, চিনায়।ননা, তায় নন এগাতিম্ময়।নন ও জনায়ানন্দ (মৃত) ৬। 
(8) হেম৮ম পন্য! (ড) হতিদ্থ্য।র ১ কন্া পর্যায় ৭। 
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গেদিশীপুর জেলার গুম্গড় পরগণার অন্তত পুরযোস্তমপুর 

শিবাসী ব্রাহ্মণ দর্গত কুদ্রনারায়ণ জ্যোতিড় বণ 

সাঠোদযের বংশের সর্চক্ষপু ইতিহাস । 

এই বংশের আদি বালন্থান উডিম্যাগুদেশস্থ 2৫1 (জল! গ্রষ্কুগ ৎ 

“বির।মচন্ত্রপুর”। এতদ্বংশীয় নবর্গত ারায়ণচন্্র গঠিউর পুজ গ্রীণ 

নার্কএয় পাহাড়ী মহোদয় দুঠিক্ষের গ্রকোপে অঙানগ্রন্থ হইয়া: অক 
পরে এতদেশে শ্ুহাগমশ করেন | শ্িনি নীরা খানার আগ্রাগিক 

ব1উদগুর গ্রামে মহিমাদণ গাজ গ্রদন্ত মাখেরোজ রি গাঁও কারিয়া তথ?স 

নয করেশ। ইনি মংস্কতে লুপপ্ডিত ছিলেন ইহার পদারর ও গর্তিম। ও 

শামপেষ পুজদ্ধয় এবং শ্রীমতী শায়ী এক ব্ঠ: জনাগ্রহণ করস | 

গনাধর ও গুরুপ্রমাদ মোদের বাশো পিতৃহী 

শিঃসস্তানা পিতঘধার পুরাযোত্রমপুর শাধপাটিতহে আশদ শ্চণ কারিম 

তববদি এহদ্বংশীর়গণ উক্চ পুরযোদ্রমপুর গ্রামের আদুবামী ইয়েন । 

বুদ্দিম।ন্ গদাদরচ্ বলো মিধাদল রজ সংগত ১5 তদন্ত 

অপ্য(পক স্বর্ত মাধবচন্্র মাঠৌম মহোদয়ের নিকট মস্ত অধায়ন করেন, 

পরে উক্ত রাঁজব|টীচ্চে মমাগত শান্বজ্ছ খিদক্সগুলী। মমীগে স্বীয় বিষ্ঠা 

প্রদর্শনে শিধোমিণি” উপাধি লাঠি করেন। ইনি সংস্কৃত তালায় স্বপ্ডিঃ 

এবং বৈদিক ক্রিয। কলাপে বিশেষ দঙ্গ' ছিলেন । তজ্জ্ত এদধগগে গ্রাম 

লিভ করেন। ইনি মদাঁচার-পরায়ণ ও শিঠ|বান্ অঙগণ ছিলেন গ্রঃনী 

ও বহু দূরবন্তী জনগণ ইহকে অতীব শ্রন্ধা। করিতেশ। উহার প্রথম এ 

অকালে ইহ|র অগ্ক হইতে অপমাপিত! হইলে ইনি পুরুষে মপুব!ম। 

শবর্গত নর্হরি মত্গতি মছোদয়ের ধ চগ্গা দেলীকে ছিতীয়া দর 
পররগ্রহ করেণ। উক্ত নরছরি বাবু অপুক্রক অবস্থায় পরলে!ক গমন করিলে 
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ইনি উহার পরিত্যক্ত নিষ্কর ভূসপ্পন্তি গ্রাপ্ত হইয়|ছিলেন 1! ইতিপূর্কো 
পুণ্যশীল দয়ালু মহিষ!দল র|জ কাশ হইতে দশবিঘা নি ভূমি এবং 
ইহ।র পৃর্নোক্ত পিতুধমার পরিত্যক্ত ভূমিও ইহার অধিগত হয়|! 

ইহার অগ্ঠতম ভাগিণেয় স্বর্ত কুষঃগ্রমাদ মতগতি মহোদয় ক বর্বভৌম” 
উপাধিধারী দেশগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভিলেন। উক্ত সার্দতৌম সন্দয়ের গুল 

শ্রীযুক্ত যজ্জেশ্বর বিগ্যালঙ্গ'র ও স্বর্গত জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্ঘ 'দছোদয়গণ 
শাস্্বভান-সম্পন আ।ঙগণ। | 

পগিত গুবর গদ।ধরচন্দ শিরোমণি মভোদয়ের ৬ পুল ও ২ কন্তা 
জন্মগ্রহণ করেন। তন্মপ্যে স্বর্গত কুদ্রনারারণ জ্যোতিভুলণ মছোদয় 
সুবিখ্যাত। 

জ্যে(তিঃশাক্ বিশারদ ক্ভদ্রনারায়ণ-এই অদ্বিতীয় জো।তিংশান্ত্রবিৎ 

বালা মন ১২৫৫ মালের ১৭ই ভাদ্র উক্ত পুরুবোস্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 

করেন। ইনি বালোে দোর পরগণার দেতে।গ নিবাসী পঞ্চিত স্বর্গত 
গুরুপ্রসাদ তর্কবাগীশ মাহ[দয়ের বাটাতে অবস্থান করিয়! তৎ্স্মীপে 

সংক্ষিগুসাঁর ব্যাকরণ, পরে কলিক!তি।র পটলভাঙ্গা নিবাশী গাখিতন।মা 

গণ্ডিত স্বর্গত তারানাথ বাচস্পতি মহোদয়ের নিকট যথারীতি কাবা ওন্ায় 

শান এসং তৎপরে ভট্ট-পল্লীতে বিদৎ্এবর স্বর্গত মধুস্দন স্মৃতিরন্্র মভে।দয়ের 

সকাশে কিয়ৎকাপ স্মৃতি শাস্ত্র অপ্য়ন করেন। 

ইহার জ্ঞান-পিপাগা অতীব বধলবতী ছিল। গেজগ্ত ইনি কাব্যাদি 
স্ব 

অধ্যয়ন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন ন।। অদম্য উদ্মন্খীল স্বাবলম্বী রুদ্রনারয়ণ 

অভঃপর উড়িষ্য। 'গরদেশের করদ “বড” বাজ্যাধিপতির সভাপতি স্বর্গত 

চন্দ্রশেখর মিংহ মামস্ত মহে|দয়ের নিকট যথারীতি সন্তবর্ষ জ্যে।তিঃশ।্ 

অধ্যয়ন করেন। পরে উক্ত রাজ সভায় সমাগত অশেষ শান্ত্জান-শম্পন 

বিবুধবৃন্দ সমীপে স্বীর শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শনে “জ্য(তিভূষণ” উপাধি লাভে 
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জ্বীত হন। ইতিপুর্নো এ*দেশীয় কোন ব্যক্তিই জো।তিংশাজ্ে ঈদৃশ দক্ষত! 
গ্রণর্শনে সমর্থ হন শাই। উত্তরকালে ইনি জ্যোতিবি্ঞ|য় বিশেষ নৈশুণা 
গু[দর্শনে দেশবামীর অন্ধ! আকর্ষণে বরেণা হইয়।ছিলেন। 

এই শিক্ষামুর।গী মহোদয় বিদেশ হইতে আ।শানুবূপ শিক্ষালাভ করিম! 
হষ্ট|ভ্ঃকয়ণে জন্মভূমিতে শুশাগমন করতঃ কর্মক্ষেত্রে গ্রিষ্ট হইলেন ইনি 

গ্রগমতঃ “রুদ্র পঞ্জিকা” শামপেয় পঞ্রিকার সমাধান ও গ্রকাশ করেন, 

(১২৯১--১৯৯৫ লাল পর্য্যস্ত)। “কান্তিক মাহা)” পুস্তক বাঙ্গাল! গঙ্ে 

এণয়ন ও গ্রক।শ করিয়। বঙ্গভান।র শ্রীবুদ্ধি সাধন যত দেশবাদীর ধন্ম 

আচরণের শম্যকু সহায়ত। মম্পাদন করেন | (১২৯২ সাল)। 

বিতিনন মময়ে কলিকাতা, বহরমপুর, শীরামপুর সহ্রে পঞ্জিকার গণনা 

সম্বন্ধে বঙের চ্গ্রমিদ্ধ গ্্যোতিঃশ।স্বিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণের যে যে মহত? 

সমর অধিবেশন হয়, ইনি তাহাতে সদরে নিমন্ত্িত হইয়। তত্তৎ অভাস্থলে 
সনুপস্থিত ভন । 

গত বাংলা ১৩০৪ সালে গুম্গড় পরগণ।র তাজপুর নিবাশী দানধন্- 

পরায়ণ শ্বজাতিবৎ্সল স্বর্গত শরহরি জমা মহোদয়ের বাসভবনে উক্ত 

শহাঁজুভবের বিপুল ব্যয়ে একটা মহতী মশার অধিবেশনে কাশী, গবদ্ীপ, 

ট্টপল্লী, চিত্রকুট গ্রন্থি স্কাণ হইতে বহু বিশিষ্ট শান্ত্রজ্জ পণ্ডিত মহোদয়গণের 

মন্মিলন হয়। ইনণিও ম!দরে নিমন্সিত হইয়] উক্ত গাহায় যোগদান করেন। 
ইনি আদর্শ চরিত্র, নির্লেভ, উদারচেতা, শ্বধর্মনিষ্ট। সদ1চার আঙ্ষণ 

ছিলেন। ইহার অস্তরাত্ম। সততই ভগনৎ প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। স্বণ ব 
অবজ্ঞ। আদে ইহার বিমলচিত্রে স্থ(ন লা সমর্থ হয় নাই । | 

ইনি এই জেল।র এবং বঙ্গের অন্তান্ত জেলার নিশিষ্ট বাক্তিগণের 

সুপরিচিত ছিলেন। ইনি স্বীয় া্য্য।দিগুণে সকলের পরম শক্কিভাজগ 
ছিলেন। বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত দ্বর্থত লালমোহন বিদ্যঃনিধি মহোদয়ের 
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সভিত ঘউনাসুজে ই পরিচিতি ঘটে, ভতকালে পরস্পরে আংঙ্ক।পে প্রীতি 

ওতএাবর গত ১২০ শালির ১৭ই 
তারিখে ইভধাম পরিতাগ করেন। র 

শ্রীধুক্ত হেহযচন্ গাভী ডী--উনি উক্ত স্বগত রুদ্রন।র।য়ণ ভা ভূমি 

নভেদর়ের চতুর্থ পু হশি কাব্যতীর্দ উপাপিদারা এবং বৈদিক ক্রিয়।7 

কলাগে সুদক্ষ ও শিষ্ঠাবান্। ইনি আঠার পেহঠঞ্জ পু পিত চদ্রশ অশেষ 

গুণসম্পন | ইনি বাশ! যন ৯০৯৫ সালে ০৮০ চৈ জন্মগ্রহণ কাণেন। 

হানাথ পাটা মভোদয়ের জোট পুল ভীতু বানেখর পাঙাড়ী, 
কাব্যশীমাংসাহার্থ উপ!পবিপারী এবং অধ্যয়ন রত | 

বিমল। দেবীর পুজ শ্রীদুক্ত 

02055845255] 

স্বর্গত কদন।বায়ণ পাবুর 5781 কুন্য। 

খভান্রনাথ শতপদী মাটিক পদীঙ্গেন্ীণ, শু 

[করণ স্ৃতিতার্থ উপাদিদারী এবং ফতোন্দ্রনাথ শতগঘী ম্যাটিক 

০ 

পরীন্দদীর্ণ, ব্যান খেস্ছুরী সদ্য উতপাজি বিগ্ভালয়ের সেবেও মাষ্টার । 
্ ১এঠাঁদাল পরগণার খেভুরী খানার কু্পুর গমের 

রঙ ৯৬ ব্খ' হু ব্ ঞ) ৯২: হ৯ -৯ খে তু 

2 2 ১০/০:১ নি রঃ যর পু স্বর পর রর শি কি 

অধিবাসী । ভ্যোতিঠধিন মহাশয়ের কনিছা ব্ঠ; আমতা আআদ।মিনা 
পর্ণ 

(5৫5 পাণিগাহ। কাব্য আাংখাতার্থ হপাবিপারা। টি 

তা এটি $ স্ও এ রা 

উনি গুধ্গড পরগণর েটুরিয়। প্রমবামা। 
জ্ টন ৩ 

পু রি £ 

উত্ত জ্যতিভূষিণ মহাশয়ের পিওর শাখার জ।তিবগের দো [প্রীঘুক্ত 

সরপত পাহাড়া,। আনুক্ত শিরপ্ন পাঠ ঢী এজুতি দাউরপুর শানে এবং 

হীনু্ নীলকণ্ঠ পাহাঢা ও শনুক্ত অনস্তকুমার পাহাড়ী রা তীর্শ 
2775 দয়গণ কেপ ভামাল পরুণুশ।র কাঞ্চননগর নে বাস করি ৮৪1 | 

গথা সংহতির এ লেখক ঙবৈকৃঠিনাথ পাস। 

সং টকল।লপুর 

পোঃ বাডবানুদেবপুর (মেদিনীপুর জেল)। 



চিন্তামণি পঁবংশ ৬৫ 

৫৯ পৃষ্ঠার (8) রুদ্রনারায়ণের ২য় পুজ (৫) শ্রীনিবাস--পত্থী 

মোক্ষদার (দাউদপুর) ধার 

৫। শ্রীনিবস সুত গুণধর, নিরঞ্রন, ধীরেন্্, হরি) নর্দা-স্ব'নী 

সুরেন্্রনাথ কর (অ।কন্দবাড়ী), গুত্দা-ন্বামী নিশিকান্ত জ্রিপাঠী (মুলদ), 

শ্রীনত্তী--স্বামী সীতানাথ দেবতা (দউদপুর) ও সুখদা--ন্বামী রাখালচন্ 

মহ!পাত্র (গড় চক্রবেড়্যা) পর্যায় ৬। 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দোর পরগণার কৃষ্ণনগর নিবাসী 
কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পণ্ড! 

মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলা। 

১ ৬পানশ্বর পঞাপত্থী তুম (দখা সত ৬হরিচরণ-_-গানী 

কৃষ্ণাদেবী হ। 
২। হরিচরণ সুতি লক্ষণ গর্ী অন্নপূর্ণা | উতৎগব-পর্ী। ১ম 

হরিপ্রিয়া (০) ও ২য়| বূপময়ী (দ|উদপুর) পর্য্যায় ৩। 

৩। লক্ষ্মণ সুত ৪। চণ্তীচরণ-ক্ত্রী মন্দোদরীর (দাউদপুর) ধারা 

চণ্ডীচরণ স্থুত গুরুগ্রস।দের ১মা পত্ধী গৌরী (দাউদপুর), খ্যা গু ৪ | 

পুর! (দিরুলিয় 'এগবতী (দাউদপুর)। ব্রজমোহন বিছ্ঞারত্--৯ন। পরী জি 

| পত্রী স্বণশিয়ী (খড়াম)। শৈকুঠনাথ--১ম। স্ব কাদছিনী (পুরুষোস্টরমপুরা। 

.২য়া সতী মেনকা| (দাউদপুর)| দীননাথ স্ত্রী কামিনী (০) (দ।উদ্পুর) ও ছংনকী 

শস্থাযী কৃষ্ঃপ্রম।দ সত্পতি সাব্বহৌন (পুরুযোস্মপুর) ৫ । | 

৫। গুরুপ্রসাদ--১মা পড়ী গৌরার (দাউদপুর) ধার! 
৫1 গুরুপ্রমাদ সুত পৃর্ণচজ্্র--পত়ী মোগ্ষণা (নজর পুর) ও ছুর্বান 

স্ব'মী লছমন মিশ্র (নয়ননগঞ্জ) ৬। 

€ 



৬৬ সম্বস্থানির্য-__বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

৬। পূর্ণচজ্জ ন্থৃত বিস্ৃতি-স্ত্রী ্বরবালা (দউদপুর), ইন্দুতুদণ-পী 

স্ুকেশী (দাউদপুর), অহিভূষণ--জ্জী সর্বণী (ধিনন্দপুর), বাঁসধী_গ্থমী . 
মদনমোহন তিয়াড়ী (পুরুষোত্রমপুর), রাঁজবাল!_ স্বামী যঙ্গেশ্বর মিশ 

(চৌদ্দভেড়ী), কলা।ণী) সাঃ যতীন্রনাথ পণ্ডা (তেকুটিয়।) এ সর্দধ্ণী- স্বামী 

ফণিভূষণ পাণিএাহী (আমড়া তল্যা) 91 ূ 

৭। বিভৃতি ন্ুত প্রভাত, অনিল, পরিমল- স্বামী অশ্বিন কমার ননদ 

(মুগবেড়িয়।) সুশীলা। মিলনবাল!, অমল ও সরল ৮। 

৫। গুরুপ্রসাদ-_২য়। পত্রা ভগবতীর (দাউদপুর) ধাবা 

৫ | খুরুগ্রসাঁদ সুত নশীগোপাল-ঙ্্ী মোক্গদ। (বিনন্দপুর)। গো বর্ধন-- 

স্ব রাজবালা (নয়ন[নগঞ্জ), তি উাগছ্রিয়া (৬ উদ্খালি )। 

গিন্ত।রিণী, স্বামী শ্রীনিবাম পগু। (বছাম), কাজাযণা- স্বামী দিগম্থর মিশ 

(কলাগেছা।), শৌবামিনী- স্বামী লোকনাথ কর (আঁকন্দব।'ডী), কমপিনী- 

ক্বাদী গ্রগ্নকুনার পণ্ড (খেজুহী ) ও নলিনীস্বামী রঙগানাথ কর 

(আকনাবাঁড়ী) ৬। 

৬। ননীগে।পাল ছুত শ্রীহরি, চিন্তরঞ্জন।) মনোরপ্তন। তারহীন, 

চিররঞ্জন, হরিবিলাসিশী- স্বামী শশিভূষণ মিখ (বাশগড়া), শীহারনস্বামী 
অনরনাথ ভ্রিপাঠী (বানদেববেড়িয়া) ও মৃণালিনী ৭। 

৬। গোবদ্ধন সত রামকষণ। হরেকুষ,। মারায়ণী স্বদী পরেশনাথ নন্দ 

(নুগবেড়িয়।), শ্বেত!চিনী ও বীপাপাণি ৭। 

সি 
*12 

&। সতীশচন্দ্র সত মিত।ংশ ও লন্ধ্য(র।ণী ৭। 

৩। উতসব--২য় স্ত্রী বূপময়ীর (দাউদপুর) ধারা 

৩) উত্সব সুত তারাপ্রমাদ-ন্ত্রী দয়!ময়ী (গৃহনবেড়্যা), সুনার-্ী 

ভেরবী (দ1উদপুর ), জগরাথ- স্ত্রী প্রসন্নময়ী (কৃষ্ণনগর ), কার্টিক--ন্্ী 



চিন্তামণি পণ্ডা-বংশ ৬৭ 

লঙ্গময়ী (*), রাজন (*), হৈমবতী-শ্বামী রামদয়াল গপ্ডা (পুরষোত্তমপুল) 
ও বিষুওপ্রিয়।- স্বামী বীরকিশোর অগন্তি (দাউদপুর)। 

৪। চগ্ডীচরণ ২য় পুজ ৫। ব্রজমোহন বিদ্যারত্রের ধারা 

৫। রজমোহন বিছ্যারহ্ের ১মা স্ত্রী জিপুরার (বিরুলিয়া) ১ কন্ধ 

খিষুপ্রিয়!_স্বমী মহেন্ন।থ পণ (পুরুষোন্মপুর) ৬। 

৫| ব্রজমে|হন বিগ্যারত্থের ২য়! স্ত্রী স্বর্ণময়ীর (বাডাম) আত রাখালচন্জ 

.. পরী গ্রমীলা (মুগবেড়িয়।), গোপাল - টমন্ত্রী ইন্দুমতী (দুর্গীপুর), হয়া স্তর 

মুক্তকেশী (দাউদপুর) ভূপাল- পত্রী কমলকামিনী (মুগবেডিরা), মুক্তকেশীন 

স্বামী দিগন্বর সংপতি (নন্দিগ্রাম ), সুবেশী--ম্বামী লক্মীনারায়ণ পণ 

(পুকমোভ্মপুর), সরে।জিনী শামী ভ্রীপতিচরণ ত্রিপাঈী (পুরষো নুমপুর), 

মশোরমা--শ্বামী অঙিম্থ্য ভ্রিপাঠী কাব্যতীর্থ (জয়নপুর) ও টা ৃ 

স্ব(মী যতীন্রনথ মত্পতি (চতুকুজী চক) ৬। 

৫1 অ্রজমোহনের ২য়া জী স্ব্ণময়ীর ১ম পুল ৬। রাঁখালচন্দের মৃত 

চিন্মায়। জ্ানময়। গতি 5। জবা ও লক্ষ্মী ৭| 

৫| ব্রজমেহনের ২য় স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ত্য পু ৬। গোপালের ১মা 

পরী ইন্দুমতীর ২ কন্তা জো1তিম্ময়ী ও জ্যে।তন্বাময়ী ৭। 

৫। ব্রজমোহনের ২য়] স্ত্রী স্ব্ণময়ীর ওয় পুল ৬। ভূপালের ১ পুজ 
অরবিন্দ ৭। 

৪। চণ্তীচরণের ওয় পুজ্র ৫। বৈকুণ্ঠনাথ--.১মা পত্রী 

কাদশ্থিনীর (পুরুবোত্তমপুর) ধারা 

৫1 বৈকুগ্ঠনাথের গ্রথম] স্ত্রী গর্ভজাত ৬ কগ! যখ! £ ক্লীরোদ সদা 

হেরহ্বপ্রাণ ব্িিপাঠী (পুরুষে ত্তমপুর ), শীরদ1---স্বামী উপেন্্রনাথ অস্ত 

(বিনন্দপুর), মেনক1--ন্ব।মী রামনিধি টা (দাউবপুব),। নর্শদা-ন্ব শী 



৬৮ সম্বন্ধনিণ'র-_-ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ভূব্নমোহন ব্যাকরণ তীর্থ (বাম), জ্ঞানদা স্বামী _হেমস্তকুঃ1€ পণ্ড 

(পুরযোন্বমপুর) যশোদী-_ স্বামী মনো মোহন তিয়াড়ী (পুরুষো ন্বমপুর) ৬। 

৪। চণ্ডীচরণের ৩য় পুজ ৫। বৈকুগনাথের ২য়া শী 
মেনকার (দাউদপুর) ধারা 

৫ বৈকুগ্ঠনাণ গ্ুত রাজীবপোচন কাবাতীর্। স্ত্রী কনকলত 

( কুলাপাঁড়। ), জীবলোচন, বিরজা- স্বামী শিবরাম পণ্ডা (দিননাপুর), 
শিরিবালা-শম্বামী কামিনাকাস্ত পাহাড়ী (অয়!) ও শৈলবা*।--স্বসী 

বাজেন্ুনাথ পও| কাব্য সাংখাীর্ঘ (দুর্গাপুর) উ। 

৬। বাঁভীবলোচন কাব্যঠার্থ সত অমলেন্দুঃ বিমলেন্দ, নিশলেন্দু ও 

কন। স্লেখা পর্যায় ৭। 

৩। উৎসব পণ্ডার ১ম পুল 51 ভারাপ্রসাদ পত্র 

দয়ামরীর ধারা 

৪ | হাঁবাগ্রাঙাদ সতত রামচন্র ১মাস্সী বঙ্গময়ী (বিরুলিয় )) ২য়! মী 

সৌদামিনী (দাঁউদপুর), কৈল!স, সীতা স্বামী জগলাথ পাহাড়ী রউদপুর)। 
সুর্ধানয়ী স্বামী যক্জেশখ্বর পণ্ড (চিললগ্রাম। ও উ্বময়ী_স্বদী শিবগরসাদ 

পা (বিরুলিয়1) ৫ 

৫ | রামচন্ের ৯মাস্্রী ব্রঙ্গময়ীর (বিরুলিয়া) ২ কন্। কুমুদিনী স্বামী 

বরনাবায়ণ পু! (আমগেছ্যা) ও বিশোদিনী-স্বামী বসন্ত কুমার দেবতা 

(দাউদপুর) ৬। 

৫। রামচন্দের খরা স্ত্রী সৌদামিনীর (দাউদপুর) সত রামবিহারী, 

বনবিভারী, বঙ্কিমবিহারী, খর _স্বামী মাধবচন্দ্র পণ্ডা (রামপুর), স্নেহবালা 

স্বামী বীরনারায়ণ পণ্ড। (ম।ণিকাবগাঁন) ও সিদ্ধুবল! ৬। 



চিন্তামণি পণ বংশ ৬৯ 

৩। উত্সব পণ্ডার ২য় পুত্র ৪। স্মন্দর_-পত্রী 

ভৈরবীর (দাউদপুর) ধারা 

৪1 লুনার সত প্া।রীমোহন--জজী দয়াময়ী (গোকুলশগর), শর্যকুমার 

সী গিরিবাপা (বড়ীম), শশিভূষণ, হেযন্তকুমার-১ম। জী সিদ্ধুবল। 
(পুরুষোদ্তমপুর), ২য় স্ত্রী বন্ুমতী (বয়।ল), সবর্ণনয়ী-স্বামী শিবগ্রসাদ দাম 
(গোকু নগর) ও মাবিত্রী- স্বামী বিক্রমকিশোর পণ্চ| (আমড়াতল1) ৫। 

৫ স্থধ্যকুমার স্ৃত ফশিভৃষণ_স্ত্রী গিতিজা (জাহ[নাবাদ), মধীন্ম, 
জ্ঞ।ণেন্দ, বামন্তী- স্বামী নীলক্ঞ মিদ্ধান্ত (দাঁউবপুর) ও ভগবী- সামী 

জগদীশ ব্রিপ।ঠা (দ।উদপুর) ৬। 

৬। ফণিভূবণ সত ধংশ, ভিমাংশ্ত, বিছা ও জলদ্বর্ণা ৭। 

৫| হ্দস্তকুমারের ১ম। ্্ী সিদুবালার ১ কন্ছ। গৌরী ৬। 
হখশশুগ|তর ২ যা রী বম তা] (ব15) উহ বিধুঃগার, বরহগ্ন 

হাঁপপ্দ ও কন গীতা। 

৩। উত্সব পুর ৩য় পৃত্র ৪1 জগন্নাথ__ পড়া 

প্রসন্নময়ীর (কৃষ্ণনগর) ধারা 

৪| জগগ্াথ সত ৫। স্ত্রীচিস্ত/মণি_ পরী চ।কুণাল। (স্ৃতাহাটা) কন্ঠ! 

ছরিদাঁধী-শ্বামী রজনীকান্ত পণ্ডা (তাজপুর) ও পুল ৬শ্রীপতি--পরী 
রাধার।ণী (বনগোপালপুর) ৬। 

' ৫ | চিস্তামণির কণ্ঠা। (৬) হরিদাসীর ৬ পুল ও কন্ঠ!) কান্তি) বিল - 
স্বামী নিরঞ্জন পও1, গণেশ, অতুল, নকুল, সহদেব ও শুকদেব 9। ্ 

৫| চিন্ত।মণির সত (৬) ৬শ্রীপতির ১ কন্ঠা। বাসস্তী পর্যায় ৭। 



৭০ সম্বঙ্গনিণ গ়__ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার অস্তঃপাতী কষগর 
নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পণ্ড, 

মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিভাস। 

এতদ্ংশীয় ব্যক্তিগণ উড়িগ্যা গরদেশস্থ হরিহ্রপুর গ্রামে বাগ করিতেন। 

য় দ্বিশতাপিকবর্ষ পৃর্বে হবিচিরণ পঞ্ড। মেদিনীপুর জেলার তমপুণ মহকুমার 
রে গুম্গড় পরগণার মভিমাদল জমিদারীর দাউদ্পুর গ্রামে উক্ত 
মভিমাদল রাজগ্রদন্ত বঙ্গনুর সম্পত্তি পাত করিয়া তথায় বসতি কপিয়াছিলেন। 

তিনি কি কারণে কোন্ মালে এই স্থলে*শুতাগমন করিয়াহ্িলেন) হাত! 

সঠিক জান] যায় না। 

উতৎসধ পগ1__হুরিচরণের পুল উত্সব মংকপ্ুদার ব্যাকরণে বিশেষ 

ব্যুৎ্পন্ন হইয়! “বিষ্যাপঙ্গার” টিগাধি ভূষিত হন। তিনি পৌরছিতত্যাও 
দক্ষ ডিলেন। নি বাঙ্গণ মো দয়গণ মধ্যে গণ্যমান্ত ছিলেন । ইনি স্বগৃহে 

সংস্কৃত চত্ুষ্পা্ী বপন পুর্বাক পরি দ্বি-সস্তানগণকে লিষ্ঠাদান করিচ্েন | 

ইনি গ্গাসাগর আানার্থ গমগ করিয়া সৌভগ্যবশে তথায় ইইলীলা মংবরণ 

করেন! 
জগন্ন।থ--উত্সবের পা9 পুলের মধ্যে হতীম পুজ জগন্নাথ বালো পিতৃহীন 

হওয়ায় নানাম্থানে অদায়ন করতঃ যৌধনে উট্ট-পললার স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত 

চন্দ্রনাথ লিগার মহাশয়ের নিকট গ্যায়শান্স অপায়ন পুর্নাক কৃতিত্ব গদর্শনে 
ভট্ট-পল্লীর লুবিখ্যাত নিদ্বৎমাজ হইতে “তর্ক পঞ্চানন” উপাধি লাভ করেন। 

ইহাকে বহুপ্তণ-সম্পন্ন দর্শনে দোর পরগনার কুষনগর নিবাসী শ্বর্গত 

জয়ন/রায়ণ মিশ্র মহোদয় দশবিঘ; ভুসম্পন্তি সহ কণ্ঠ) পান করেন তদবধি 

ইনি পৈতৃক বাসস্থান ট্ক্ত দাউদপুর পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত কুষ্ণনগর 

গ্রামে বাস করেন। ইভার অন্যান্য বংশপরগণ দ!উ্পুরে বাস করিতেছেন । 

ইনি স্বীয় বাটাতে চডপ্পাঠী স্থ!পন পুর্বাক সু ছাত্রকে বিষ্ভাদান করিতেন । 



চিন্তামণি পপ্ডা--বংশ ৭১ 

ইনি পাঞঙ্গালা! ১৩১২ সালে শ্রীয় ৬০ বৎসর বয়ম পরলোক গমন 

৮৮ ূ 
ত শ্রীঘুক্ত চিন্ত।মণি পপ্তা-_ উত্ত জগর।গ বাবুর একমাত্র পুল্প 

হি বাবু ব!ঙ্গালা” সন ১২৯০ সালে চৈ মাসে জনাগ্রহণ করেন। 

ইনি দোর কৃষ্ণনগর মধ্য ইংর।ভি নিগ্ভালয়ের শিক্ষা মমাপ্তির পক 

কলিক।ত| নশ্ম্য।ল বিছা।লয়ে অধায়ন করেন । তথায় শেষ পরীক্ষায় 

(দ্বৈবাঘিক পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হইয়া (ইং ১৯৪ মালে) অসশ্ানে বহু বিদ্বা।লয়ে 
শিক্ষকতা কার্ধ্য করিয়।ছেন। সম্প্রতি দোর রুষনগর মধ্য ইংরাজি বিছ্যালয়ে 
শিক্ষকত। করিতেছেন 

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্ন বিচারপতি স্বগায় সারদাচরণ মিত্র 

[দয়ের নিজ বাগীপা সান গ্রামের অনৈন্তনিক শিচ্বালয়ে এবং তাহ! 

কাতাস্থ এরিয়ান্ ইন্ষ্টুটিউশনে বহুদিন মগ্মানে শিক্ষকতা করিয়!ছেন। 
বহুম।ন।স্পদ স।রদাচরণ বাবু ইহাকে ধিশেধ ভ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। 

পারে উনি দোর মনোভরপুর মপা ব্ বা লয়ে শভবর্ষ দক্ষতা সহকারে 

লতি] 
২১ 
হন 

শা হ 

কিক 

প্রধান শিক্ষকের কার্যা করিয়া সকলেরই গ্রশংস-গাজন হইয়!ছেন। 
ইশি আদর্শ চবিতে, তেজস্বী, নিষ্াাবান্ বাজণ। সাধারণতঃ সকলেই 

ইভার চরিত্রগ্তণে মুগ্ধ। অধুনা ঈদুশ নির্পোভ, সংঘমশ।লী, ভগবদ্ভক্ত 
ব্রঙ্গণ পরিদু্ট হয় না। 

ইতিপুর্বে ইহার সহ্ধন্সিণী অল্পবয়স্ক এক পুল এসং এক কন্কা। রাখিয়! 

ইঁহর প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া ভ্িদিবগামে চলিয়! যাশ। ইনি আর দার 

পরিগ্রহ না করিয়া কেবলমাজ্র অপূর্ব সংঘম-শালিত! প্রভাবে ঈশ্বরে 
মনেংনিবেশ করতঃ কাঁলযাপন করিতে থাকেন। কিন্তু ঈদৃশ অবস্থার 
শ্ীভগবানের অমোখ বিধানে ইহার একমাত্র পুক্রটাও অকালে অমরলোকে 

চিরপ্রস্ত।ন করিয়াছেন। ধন্য লীলাময়ের লীল|!! ইহাকে সান্তৃন। গ্রদ্গানের 

ও|ষ| নাই। শান্তিময় শ্রীভগবান্ ইহ!কে শান্তিদান করুন ইহাই প্রীর্থন! | 



৭২ সন্বপ্ধনিণ য-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

উৎসবের সহে|দর লঙ্ণ ও ততৎপুজ চণ্ডীচরণ নৈ্টিক াছণ ছি্ন। শাঙ্স 

ব্যবসায়ী না ইইলেও ধন্মনিষ্ঠ বপিয়। মকলেই তাহাদিগকে আদর করিতেন। 

চগ্টাচরণ অভীব দয়ালু ছিশেন। এক মমর একটী কলের! :বোগাক্ঞাস্ত 

অসহায় পথিককে সকলের নিষেধ ও বাধা অঞ্জাহ করিয়া কিগ বাটীতে 

আনয়ন করতঃ মেব। শুশধায় াহ।কে বাচাইয়াছিলেন। ততগংর ভ্রাহার 

(চস্ভীচরণ বাবুর) বাটার ১৮ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়! গ*াসু হছন। 

অঁজমে।হন বিছা(রত্র__চ দ্বীচরণের ২য় পুল ব্রজমোহন কাবা ব্যাকরণ ও 
০৫ 

য় শাস্ত্রে সুপঞ্চিত হইয়। স্বনামধগ্/ পুরুষ হইয়াছিলেন। ইনিও উল্লিখিত 

পিভৃব্য জগন্নাথের মহিত উষ্টপন্লীতে সুবিখাযাত পগ্ডিত 
যারবচন্দ্ তর্করত্র মহাশয়ের নিকট স্টায়শাজ আঅধায়ন-পুর্ধক স্বগ্রামে 
(নাউদপুরে) নিজ বাটান্তে একটা চতুষ্পঠী স্বাগন করন] ইনি 

শ৮1৫নীয় বভ শিগ্ঠাণীকে আআ ভার্মা ৪ বাসস্থান গ্রলান পুকক বিগ্যাদাল 

কাহার জ্ঞ।তি 

পি 

করিয়! গিয়াছেন। বহু ছার ইহার নিকট হইতে উপাধি পরীক্ষোভ্বীণ 
ও কুতী হইয়াছেন | মহামান্ত গবর্ণমেন্ট হইভেও ইহার চতুাঠীতে যথেষ্ট 

সার, ধাগ্রিক, ও নিষ্ঠাবান ছিলেন হইনি শ্রীমদ্ত গবত শাস্তে 
সুপঞ্ডিত ছিলেন । গুম্গন্ড় ও শন্তান্ত প্রগণার গুণগ্রাহী ও সহগণয় ব্যক্তিগণ 
ইছ|র গুণনুগ্ধ হইয়া ইভাকে অতাব শদ্ধা করিতেন 

ইনি পাঙ্গালা সন ১২৫৮ সালের ১২ই তি এ কেন এবং সন 

১০২২ সালে ১৫ই মাধ পরালোক গমন করেন।। 

ইনার আকুগ্পুলগণের *যুদা শ্রীধুভ বাজীবলোচন বাবু কাব্যতীর্থ 
উপাপিধারী এবং শ্রীযুক্ত গোবর্দন বাবু ও প্রীত ফতীশচল্ত বাবু কাব্য 
ব্য।করণতীর্ঘ উপাপিপাবী। 

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক-ইঈনৈকুগ্চনাথ দাস 
ঞ!ম চকল!লপুর 

পোঃ বাড়বাম্র্দেবপুর (মেদিনীপুর)। 



চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ৭৩ 

ভবানীপুর ২০ নং এাঁলেন্বী রোড্, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত 

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বংশাবলা 

মহধি শাণ্ডিল্য গে্রজ ভ্টনারায়ণ (কনৌজাগত পঞ্চ প্রাঙ্গণের 
অগ্চতম ) তৎপুত্র আদি বরাহ (স।ং বন্দাঘাটা গ্রাম), তৎপুত্র বেনতেয়। 
তিৎপুর সুবুদ্ধিঃ তৎপুক্র বিবুধেয়, তৎপু সৃতিক্ষ, তৎংপুত্র ভয়াপ্হ, তৎপুত্র 
ধবল ( শকুনি ), তৎপুত্র মহাদেব, তত্পুজ মকরন্দ (বল্লালী কুলীন ), তৎপুত্র 
দাশরথি (সাং কাটাদিয়! ), তৎপুত্র বনমালী, তৎপু্র 'ভীম, তৎপুঞ্ধে মীধব, 
তৎ্পুত্র আদিত্য, তৎপুত্র পীতান্বর, তৎপুর চতুভূপ্জ, তৎপুত্র সবাই 
( সাং শাপ্তিপুর ), তৎপু্র শ্রীগর্ভ, তৎ্পুত্র গৌরীকান্ত (বন্নভী মেলপ্রাপ্ত 
কুলীন)। পর্যায় ২০। প্রথম পরিশিষ্ট ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

সৌম্য শান্ত গৌরীকান্ত ধন্মগত গ্রাণ। বল্পভী মেল প্রাপ্ধ কপীন প্রধান ॥ 
অদর্শ সাধক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সংধনাঁয়। সিদ্ধ বংশে জন্মে রূপনারায়ণ তায় ॥ 

তম্য পুত্র রামনাথ সুত ঘনশ্য(ম | ঘনশ্তাম গুত বামকিশোর যে রান ॥ 

র/মগ্ীবন হাতীগড় গাববেডে গ্র।ম। রামকিশোর সত যু শানা গুণবাঁম ॥ 

রামজীবণ পু গে|কুলচন্দ্র এহ শাম। গঙ্গা প্রসাদ পুত্র তার ধর্মে মাতমান ॥ 

মণিল!ল সত তার পৃত গরিমায়। আদর্শ ধাম্মিক যিনি কুলনীলে তায় ॥ 

তার চারি সত যথ।) অস্বিকাচিরণ। সুরেন্দ্র গোপাল বংশ পিদিত বচন ॥ 

অন্বিক। পরম গুণী মুনি মমতুল | প্রণামে গ্রাধান অতি ধগ্ঠ নিজ কুল ॥ 

ভারতে সকল স্কনে রেখেছেন নাম। স্ুুকীত্তি স্বকর্ম্নে লব্ধ পাইয়াছে স্থান ॥ 

পরম স্নেহের ছুটী পুর গাগি তিনি । গিয়াছেন স্বর্গে চলি? মরনেরে'জিণি ॥ 
* হরেন্দ্রকষ্ণ জ্যেঠ আর কনিষ্ঠ তনয়। জয়কুষ্জ নিত্যনিষ্ঠট বিশিষ্ট বিষয় ॥ 

কলিকাতা নগরী ভবানীপুর মাঝ । অপ্ত পুরুষাধিক বসতি সে আজ ॥ 

জয়কৃষ্ণ সুতদ্বয়শ্রীগুরুসদয়। চন্দ্রশেখর জ্যেষ্ঠ খ্যাতি বিশ্বময় ॥ 

দ্বিজশেখর নাম যে বৈষ্ুব কবি। এ নামে উপাধি পদে ৬নিতায় লতি ॥ 

পদমঞ্জরী রচিত, গীত সুমধুর । বসতি করেন সবে তবাশীর পুর ॥ 



ক্রমপুর বজযোগিনীর কাশ্যপ গ্োত্রীয় 
পুশিলাল শ্রোত্রিয় বংশ 

চুড়াইল শাখা 
চতুভূ'জ পণ্ডিত প্রমুখ রামচন্দ্র পণ্ডিত বংশ 

এই রামচন্দ্র পণ্ডিত চতুভূজি পণ্ডিতের কোন পর্যায়ের অবস্থান ব্যক্তি 
তাহার কে।ন নির্দেশ নাই। চতুহুর্জ পণ্ডিতের পরিচয় ৩ম পরিশিষ্ট 

২৮৬ পৃঃ দ্রষ্টবা। চুড়াইল শাখার আদি পুরুষ চতুভূর্জ পণ্ডিত হইলেও 
অ।মরা রামচন্দ্র পণ্ডিত হইতে পর্য্যায় সংখ্যার হিসাব দিলাম । 

রাসচন্ত্র পণ্ডিত ১। মৃত রাঁজীবলোচন পণ্ডিত (ক), রশিগোধিন্ন 

চক্রবন্তী (খ) ও কালীরাম চক্রবন্তী (গ) ২। 

(ক) রাজীবলোচন পণ্ডিতের ধার! 

রাজীবলোচনের পাঁচপুত্র ঘথা--লক্মীন।রায়ণ শ্ঠায়বাগীশ, হরিনারায়ণ 

বি্যারত্ু, পুরুষোন্তম স্যায়ালঞ্কা।র, হুর্গাগ্রস।দ তর্কালঙ্কার ও শ্রীধর চক্রবন্তী 

(নিঃ মঃ) ৩। লক্ষমীন|রায়ণ সত রবিলোচন তর্কালস্কার ৪। 

হরিণারায়ণ সত কলিধাস বাচস্পতি ৪। তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয় তকভূষণ ও 

ধনগ্য় তকালঙ্কা'র ৫। ধনপ্ীয় সত ধন্মন[রয়ণ, রামগতি বিষ্যারত্ব ( বংশাভাব ) 

ও নিমট।দ সার্বভৌম ৬। ধন্দনার।য়ণ স্থৃত কমলাকান্ত স্াায়রত্্। কালী কান্ত 

শিরোমণি ও তারাকান্ত ৭। কমলকান্ত সত বরদ[কান্ত, নলিনীকান্ত, 

নীলকান্ত স্মৃতিভূষণ ও ধীরেন্জমোহন ৮। শীলবান্ত স্ুত নিশিকান্ত ৯। 
কালাকান্ত স্বুত ভূপতিকান্ত, বীরেন্ত্রমোহন ও থগেন্জরমোহন ৮। তারাকান্ত" 

সুত গঙ্গাকান্ত ৮। তৎস্ুুত ধরণীকান্ত ও তরণীকাস্ত ৯। ধীরেন্ত্র মুত 

জীবন, মনসা১ কালাটাদ ও মণ্ট,৯। বীরেন্দ্র হত পতীনাথ ও খোকা ৯। 

র[জীবলোচনের ওয় পুত্র পুরুষোন্তম স্তায়!'লঙ্কর ৩। তংস্ুত শিবপ্রসাদ 

হ্যায়পর্ানন ও শম্তুনাথ স্থায়ালঙ্কার (তাহারা পিতার দ।ন-সাগয় শ্রাদ্ধ 



পুশিলাল রামচন্দ্র পণ্ডিত-বংশ ৭৫ 

পরেন) ৪। শিব্প্রসাদ স্থুত কালীপ্রসাদ শ্ায়বাগীশ ৫| তিৎ্স্সত আনন্দ 

বিছ্যালক্ক।র ও মহেশচন্ত্র ৬। আনন্দ বিদ্ভ।লঙ্কার সত মহামছোপাধ্যায় 

শশিভূষণ স্মৃতিরত্ব ( পূর্বব্গ সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন ), রূসিক্চন্জ 

বিগ্য।রত্ব ও শ্তি।মাচরণ চক্রবর্তী (ঢাক কলেক্টারীর মিরিস্ত।দার ছিলেন ৭| 

শশিভূষণ স্ৃতিরত্ব স্থুত ফণিভূষণ, কিশোরীমোহন ও ইন্দুভূষণ ৮। ফণি- 
ভূষণ নত পলান ও নস ৯। কিশোরীমোহন স্ৃত ক।লার্টাদ প্রভৃতি 

৩ পুত্র ৯। রসিক বিগ্ভারত্বের পুত্র মধুন্থরম, রমেশচন্, স্ুরেশচন্ত্র, জগদীশ 

ও অনিল ৮। মধুকুদন পুর হ্ৃধীকেশ ও ব্যোমকেশ ৯। রমেশচন্ত্র ুত 

পরেশচন্ত্র ৯। জগদীশের ২ পুত্র নাম অজ্ঞাত ৯। শ্ঠাম।চরণের পুত্র 

বামাচরণ চক্রবর্ী (ইনি প্রতিভাশালী ডাক্তার ও ঢাক! মিউনিসিপ্যালিটীর 

কমিশনার ছিলেন। ইহার স্বৃতিরক্ষার জন্ত উক্ত মিউনিসিপালিটা ইনার 

নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেন) ৮। তংসুত লুখময় (সাধন ) ৯। 

রাঁজীবলোচনের ওর্থ পুত্র হুর্থাগ্রসাঁদ তর্কালঙ্কার ৩। তৎপুত্রে বৈষ্ানাথ 

(নিঃ সঃ) ৪। রাঁজীবলে!চনের ৫ম পুত্র শ্রীধর চক্রবর্তী (নিঃ সঃ) ৩। 

কুলক্রিয়। । 
শম্ভুনাথ ন্যায়ালঙ্ক|রের পাচ কন্ঠ, হরিরাম গাঙ্লীর পাচ পুঞ্রে মমর্পিত। 

এবং এক কন্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলীতে বিবাহিতা । শিবপ্রসাদ গায়পথশননের 

চারি কন্া, শিব্রসাদ ও সীতারাম মুখো বংশে বিবাহিতা । কালীগ্রাসাঁদ 

ন্যায়বাগীশের চারি কন্টা, শি ঠাকুরের চারি সম্তানে সমপিতা |; আনন্দ 
বিগ্যা।ল্কারের ছুই কন্টা বিষুণ ঠ|কুর বংশে এবং ২ কন্তা খড়দ: মেলের 
রামগঞ্জ! বন্দ্য ও গাঙ্গুলী বংশে মমপিতা। শশিভৃষণ স্বৃতিরাত্বের ছুই কন্া 
বৃন্দীবন মুখে বংশে ও এক কন্ঠ। রামগঞ্গা বন্দ্য বংশে বিবাহিত1| রসিক বিছ্যু।- 
রত্বের তিন বন্ত1 রামগঞ্জ বন্দ্য বংশে বিবাহিতা । শশিভৃষণ স্মতিরত্ের তাঁগিনেয় 
দ্ব্গীয় ল।লমোহন মুখে।পাধ্যায় প্রসিদ্ধ কুলশ।স্বিৎ ও মুখবংশ, বন্দ্যবংশ। 
নামক গ্রন্থ গ্রণেতা। ইনি ঢাকাঁর কমিসনার অফিসের সেরেস্ত।দার ছিলেন । 



৭৬ সম্বঙ্গনিণয়-_ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

(খ) পুশিলাল রামগোবিন্দ চক্রবত্তাঁর (২) ধারা 
রামগোবিন্দ স্থৃত সোনারাম ৩1 জনার্দন ৪1 ক্ুর্যযনবায়ণ ৫ 

তৎস্থত নবকিশে।র, দুর্খাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ও ঈশানচন্ত্র ৬। ঈবকিশোর 
স্থত পারীমোহন ৭। প্যারীমোহন সুত বিশ্বেশ্বর বিদ্বাবিনোদ। রেবতী- 
মোহন ( অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট্যাল কন্মচারী ), শশাস্কমোহন ও শঅনঙগমোহন 
৮। বেবতীকুমার সুত অমূশা, মাধব ও যাদব ৯। শশাঙ্কমোহন গত 
স্ধ|ংসু ও রবীন্্র ৯। অনঙ্গমোহন সু হারাধন ৯। 

ধুর্গ!প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুরে গ্রসন্নকুমার তর্কনিধি (ইনি কলিকান্তা সংস্কৃত 
কলেজের ধা ও ত।হ|র সময়ে বিক্রমপুরের সর্বগ্রাধান নৈয়ায়িক 
ছিলেন। টাকীর সুপণ্ডিত জমিদার বিখ্যাত রায় যত্তীন্দ্রনাথ চৌধুরী ইহাকে 
তাহার দ্বার-পণ্ডিতরূপে কলিকাতা বরাহনগরে ভূমিদান করিলে, ইনি 
সেখানে বাড়ী নিন্দমাণ করিয়। স্থায়ী অধিবাসী হন। ইনি কলিকাতার বনু 

পদস্থ লোকের সম্ম(নিত ছিলেন। 'যম্বন্ধনিণয় গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত 
৬লালমোহন বিগ্ভানিধির সহিত উহার পরম সৌহার্দ ছিল ) ও কণিষ্ঠ পুত্র 
অক্ষয়কুমার ( উনি টাকা কলেক্টারীর কেরাণা ছিলেন ) ৭। 

প্রসন্নকমার তর্কনিধি স্থৃত সথরেন্্রনাথ) বি-এ (আই, জি, পুলিগের কেরা'ণী 
ছিলেন, বর্তমানে ট।কীর জমিদারের কর্মচারী ), তারকদাস (সদ।গরী 
অফিসের সট-হাগ টাইপিষ্ট) ও গঙ্গাধর (বরাহশগরের ডাক্তার ) ৮। 

স্রেক্রনাথ সত শঙ্কর ও প্রণব ৯। তারকদাস সুতি আশুতোষ, 
পরিতোব ও খোকা ৯। গঙ্গ!ধর সত অরুণ ৯। 

কুলভ্রিয়! 
প্রসন্ন তর্কনিধির পাচ কন্ত। বুন্দাবন ও শিবপ্রসাদ মুখ, রামগঙ্গ। বন্দ্য ও 

গাঙ্গুলী বংশে বিবাহিতা । ৬ প্রসন্ন তর্কনিধির জ্যেষ্ঠ! কন্তা শ্রীমতী সরোজিনী 
দেবী ঢাক!র প্রসিদ্ধ কবি ও সাংবাদিক শ্রীধুক্ত ক।লীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
সহিত বিবাহিতা । ইহার একমাঞ্জ কণ্ঠ। শ্রীমতী উষারাণীর পরিচয় ভরদ্বাজ 
খণ্ডে (২য় পরিশিষ্ট ৩৭০ পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে। উস|রাধী এক্ষণে দর্শনশান্ত্রে 
অনার্প লইয়! ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছে (অবিবাহিত! )। 

স্বানাভাব বশতঃ চুড়াইল শাখার কালীরাম চক্রবন্থীর ধারা, পুকুরপ।ড ও 
আটপাড়া শাখার বংশাবলী সংযোগ করা সম্ভব হইল ন1। 

সমাপ্ত ॥ 
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( 1০ ) 

বিষয় ব্যক্তি সুচী 
ঈশ[নচন্ত্র মাইতি 
রামনারায়ণ পড়,য়া 
প্রাণকুষ্ রাধার, শিবন।রায়ণ) মণীন্্রনাথ, নাও ও ভরতচন্র পড়ুয়া ৯২ 

স্ুরেশচন্দ্র মজুমদার 

রাধাঙ্োহন ও প্যারীমোহন মিত্র (ট্।নজেটর) 
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অক্ষয়নারায়ণ মিত্র, বি-এ ( সব-ডিতিগন্ভাল অফিসার) ভাওড়া ) 
বৈষ্কনাথ মিঞ (মাইণিং ইঞ্জিনিয়ার) ও নগেন্্রশাথ মিত্র 
কার্তিকচন্ত্রী মিত্র, পি-আর্-এস্ র্ 
ব্রজমোহন মাইতি 
মিহিরচন্ত্র দত্ত ও বেণীমাধব দত্ত ১০৯ পৃঃ, মশীন্থনাগ দং দত্ত 
দুখীচরণ তালুকদার 
রামচরণ তালুকদার 
কালীচরণ শেঠ ও রাধামোহন শেঠ 
শভূচন্ত্র শেঠ ( প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী, কলিকাত! ) 
নিত্যগোপাল শেঠ ( এ ) 
রুষ্ণচ গাবিনী দাশী (আদর্শ দীনশীলা রমণী ) ৮ 
হরিহর শেঠ ( সর্দশ্রেষ্ঠ নাগরিক মাহিত্যিক ও দাতা, চনননগর 
নন্দল!ল ও দেবেজণ।থ দে ১৪১ পৃঃ) ল্ঙ্গীকান্ত দে 
মধুদদন দে ও বীরনারায়ণ দে 
গ্রাতাপচন্ত্র দে, এল-এম্-এফ. 
হরিনারায়ণ দাস অধিকারী 
গোপালচন্ত্র দস ও তারকনাথ দাস অধিকারী 
দ্বারক(নাথ খাটুয়। 
এক।দশী খাটুয়া 
সারদাগ্রাগাদ সিংহ 
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বিষয় 

কি্মোহন কুইতি ও শিবনারাঁয়ণ কুইতি 
'চুণীল।ল কুইতি 
মতিলাল কুইতি 

সাফলারাম দাস 
রুনা দাস 

গোবিন্দ গ্রসাদ দাস ও গেপালচন্ত্র দাস 

উন্রমোহন দাস 
বৈকুঠন!থ দাঁস- (শিক্ষক ও লেখক ) 

পর্রাঙ্ক 

১৫৮ 

১৫৮. 

৮৬১ 

৯৬১ 

১৬২ 

১৬২ 

১৬৩ 

শুদ্ধি পত্র 

বষ্ঠ পরিশিই--২য় খণ্ড 

পু; পং অশুদ্ধ 
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সন্বন্ধণির্য় 
ষষ্ঠ পরিশিষ্ট । 

বিন 

শ্্রীবাটা চন্দর-বংশের ইতিহাস। 
উক্ত চন্দ-বংশ পনে মানে সদনুষ্ঠানে বংশ-গরিমায় বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ইহারা 

জাতিতে-_গন্ধবণিক | বর্তমানে এই বংশ নৈশ্তাচার মতে অশৌচাদি যাবতীয় 
ক্রিয়াকলাপ পালন করিতেছেন 4 হুগলী জেলার সপ্তগ্র/মে (অধুনা লুপ্ত) 
ইহাদের পূর্ববাস। জানিনা কেন কোন পুরুষ তথা হইতে বর্ধমান জেলার 

কৈথন গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় বসব।স কালে তথাকার 
মুসলমানদের অসন্ধযবহারে বিরক্ত হইয়৷ এই বংশের পূর্বপুরুম সভারাম চক্র 
মহাশয় ১৯১২ বঙ্গাব্ধের বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কুলদেবতা 

শ্রপ্রী৬রঘুনাথ জীউ ঠাকুর ও কুলপুরোহিত সমভিব্যাহারে শ্বশুরাল্য় শিবা টা 
গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশের উর্ধতন পুরুষ চুড়ামণি পর্য্যন্ত 

ল[ম পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গান্দ ৯০০ স।লের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ ফরেন 

. বলিয়া বিচার করা যায়। 

ৰ ইহারা প্রধানতঃ লবণ ব্যবসায়ে বড় লোক। মুসলমান আমর লবণ 

: ব্যবসায় ইহাদের একচেটিয়া ছিল। ১১৯৯ সালে লিখিত একখানি খাতায় 
: সতারাম চক্র ও তাহার পুত্র পৌন্রের জীবনী হইতে জানা যায়, ১১৫৮--৬* 
ট সালের এক মাহেন্ত্রক্ষণে ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক কলিকাতার লবণ 



২ সম্বঙ্ধনিণয়-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

হাউসের এক মুচ্ছুদ্দীর সহায়তা « পরামর্শে মহারাম পুত মুলুকা ম!লআনা 
লবণ নীলামে ডাকেন ও গোপনে জানেন যে এবারে শবণের র্ ₹॥০ টাক! 

প্রতিমণ স্থির হইয়ছে। কোন সংবাদ কাহাকে না দিয়া তিনি কাটোয় 
ও অন্তান্ত মোকামের প্রায় দুইলক্ষ মণ লবণ ৪০--৮%/০ আনা মণ [দরে অতি 

সহ্থর সওদা করেন। সেই সওদ| হইতেই উক্ত চক্র বংশের বিরটি ধনাগমের 
হত্রেপাত হয়। সেই সময় তাহার! চারি লক্ষ টকা লাত করেন ।: মুনেদাবাদে 

নবাবের নিকট তাহারা হারতের ঠিতর বাধিজ্য করিবার নিশিন্ত নবাবের 

পাঞ্জাবুক্ত এক ছাড়পত্র প্রাপ্ত হন। উক্ত ছাডপরর এখনে হছাদের খরে 

সুরক্ষিত আছে। ভাগতের ধিতিনন স্থানে প্রায় দুইশত মোকামে কারবার 

প্রস।রিত ছিল এবং বৃহৎ জমিদারীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই বংশের 

তিন আনী তরফের সুশ্তিম কোটের এক মোকদ্দমার কাগজ পত্রে জানা 

যায় যে, ছয়টা জেলায় ৩৯টী মেকামে ২৮৬০১৫০২ টাক। মূলধন ছিপ। 

অর্থোপার্জন করিয়া এই বংশের মহান্ুঙধগণ নিশ্চিন্ত 'ছলেন না। 

অর্থের উচিত মত মদ্ধ্য় করিয়। গিয়াছেন। কুটগ সেবায় তাহাদের আগ্রহ 

উল্লেখযোগ্য । শ্রান্ধাদি ক্রিয়ায় স্বজাতীয় ছত্রিণ পরগণার আমন্ত্রণ, বনু 

ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতকে দান, লক্ষ লক্ষ কাঙ্গালাব্দায় প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে 

এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত । ইহাদের স্বগ্রাম ও জমিদারীর মধ্যে প্রায় 

দুই শতাধিক বাধা ঘাট বিশিষ্ট পু্করিণীর প্রতিষ্ঠা, ইহাদের কম গৌরবের কথা 

নয়। ১২৪৩ গাল ৩১খে জ্যেষ্ঠ তারিখে এই বংশের পুণ্যবতী অননপুর্ণ ও 

শশীমণি (ছুই সতীন) ৬বিশ্েশ্বর ৬হোলানাথ ও ৬চন্সেশখবর নামে তিনটা শিখ 

প্রতিষ্তা করেন। মন্দির তিনটার কারুকার্য ( 11৬17, 0০6. 16259) 

এত সুন্দর যে ভারতের গগ্রাচীন কালের গ্রাম্য স্বথপতির একটা মূল্যবান 

নিদর্শন । এজন্ঠ উল্লেগ কর। আনশ্যক যে উক্ত: মন্দির নির্মাতার বাস গ্রাম 

বর্ধমান জেলার বমপাশ কামার পাছা, নাম বুধন, মিশ্্রী। 



শ্রীবাটী--চন্দ্র-বংশ ৩ 

এই চন্ত্র বংশে বহু রমণী সহমরণে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু প্রথা ও 

ধর্ম বিশ্বাসে মতীর ছিন্ন অঞ্চল এখনে গুছে মযত্বে রঙ্ষিত। এই বংশের 

ধর্মপ্রাণ ভবানীচরণ, রুকঝ্সিণীবল্পতঃ কালিদ।স ও কাশীনাথ প্রভৃতি ব্যঞ্িবর্গ 

রি কাশী, বৃন্দাবন, ভীগলপুর, চোরল ও কাটো।য়। ইত্যাদি মে।কামে ও তীর্ঘস্থানে 

বহু বিষুশিলা ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়! পৃজাদির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া 
*.গিয়।ছেন। স্বগ্রম শ্রীবাটাতেও ছোট বড় অনেকগুলি শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। 
' কাটোয়ার প্রী্ীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর ঘডডভূজ মৃন্তির মন্দির, জগাই-মাধাইতলার 
ও মন্দির ও তত্সংস্থ্ট ধর্ধশাল।-গৃহ ইহ।দেরই কীর্ঠি। শ্রীবাটার গুরুচরণ 

 চঙ্ধের মহধর্দিণী ৮খরপূর্ণ। চন্দ্রের স্বর্ণ রৌপোর রথ, স্বর্ণ তুলট, রৌপ্য তুলট 
... প্রতি ক্রিয়া এবং তত্সমন্ত দানের কথা উল্লেখযোগ্য । এখনো রথের 

এ সেই অপূর্ব বাড়ী বিদ্বান অছে। কএকশত বৎসরের বুনিয়াদি 

: এই বংশের সন্তানগণ মধো এখনো অনেকে পূর্বপুরুষগণের রা ষ্ঠানের 
নু অন্ুবৃত্তি করেন । | 

ৃ 0গাঁকলকুষ্ণ চন্ত্র বাহিরে যেমন সুগঠন ও দিব্যকান্তি ছিলেন, অস্তরেও 

.: সেইরূপ বহুগুণে গুণী ছিলেন। প্রধান গুণ ছিল তাহার বিগ্যান্থুরাগ | 

, বিস্তা শিখিতে হয়, শিখাইতে হয় এ প্রবৃত্তি ঠাহার প্রবল ছিল। সকলকে 

২ শিক্ষাও তাই দিতেন! তিনি তাৎকালিক পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয় 
স্বীয় অধ্যবস।য়্ছণে বছ বঙ্গালা গ্রন্থ অধ্যয়নে বিবিধ অভিজ্ঞতা লা 

_ করিয়াছিলেন। পা ভাবায় উত্তম উন্তম নীতিময় বাকা সকল! বিশুদ্ধ 

উচ্চারণ করিয়া স্ন্দর ব্যাখ্যা! করিতেন । একলময় রমেশচন্জ্র দত্ব তখন 

কাটোয়।র তিনি জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেটু ছিলেন ) মফঃম্বল পরিদর্শনে । 'প্রীবাটা 
আসিয়।ছিলেন। গোকুলকুষ্ণের সহিত সংলাপে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব 

বলেন, “বাঙ্গালায় এম্-এ উপাধি থাকিলে আমি আপনাকে রঃ উপাধি 

দিতাম। আপনি আদব কায়দার আদর্শ, অভিজ্ঞতার আদার ।” 
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তিনি সন ১২৬৭ সালে চন্ত্রবংশীয় অন্যান বাক্তিবর্গের সুযোগে এক 

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি বিগ্য!লয় স্কাপন করেন। অন্ঠে অনেক সমবে বিষ্ঠালয়ের 

সাহায্য করিলেও বিগ্যালয়ের প্রতি গোকুলকৃষ্ণের যে তাবৰী। তালবাসা 

ও একাস্তিক যর ছিল, অর্থ দানাদি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক 1 বিস্যালয়টী 
বার বার ধবংশের পথে পড়িলে গোকুলকুষ্ণই কেবল উৎসাহ! উদ্চম ও যত 
করিয়া তাহার রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিতেন। আর সহাস্থে বলিতেন,__ 
“সব ঈশ্বর ইচ্ছায় হইবে কতবার কত বিপদ কাটিয়া পরেপ। স্কুলটি 

এম্, ই, স্কুলে উন্নাত হইল । পাক! গৃহ হইল, প্রতি সন পরীক্ষায় সুফল 

প্রচার হইতে লাগিল। তখন লোকের অ।নন্দ, উৎসাহ, স্কুলের উপর পড়িতে 

লাগিল! তাহার নিজ বিগ্ভালয়ে ঠাহার শিক্ষার্দান প্রণালী পধ্যালোচন। 

করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় যেত ৪5 2 108] 1১010 11] 

৪0:21706 06 1019 01158” গোকুলকুষ্ের জীবনের ফ্বতার! বিদ্যা।লয়টাকে 

স্থখে চলিতে দেখিয়া তিনি সুখেই উপরত হইয়াছেন । 

ধন্য পিহ-তক্ত বনবিহারী! গোকুপরুক্ের বভ চেষ্টা যত্তের যে 

বিগ্বালয়টা অনেকের অন বন্ধের সংস্থান করিয়াছে ও করিতেছে, সেই 
বিগ্ঠালয়ের জীর্ণ গৃহস্থলে প্রায় কলেজের ক্লাসের কলেবরে এক গৃহ নির্মাণ 
করাইয়া “গোকুলরুষ্জ-বিষ্ঠা-মন্দির” নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিশেষ 

পর্যাবেক্ষণ থাকায় বিগ্ভালয়টা স্থফলপ্রন হইয়াছে । প্রতি বশর ২*শে 
পৌষ বি্াালয়ের জন্মোৎসব ও পরদিনে গো।কুলকুষের স্মরণ জন্ত এক সঙ্গার 

অধিবেশন হয়। সভায় বহু ভদ্রব্যক্তির শুভাগমন, হইয়া থাকে । প্রথম দিন 

বালকদের রচিত বিবিধ গ্রাকার প্রবন্ধ, তাহার। স্বস্ব পাঠ করে। তাহ।র 

পর মিষ্টান্ন বিতরণ হয়। দ্বিতীয় দিনে বাশকদৈর পারিতোনিক প্রদান 

এবং বালক বালিকা ও ত্র বাক্তিকে পরিতোষ পুনিক আহার (জলযেোগ) 

করান হয়। পরিশেষে বনবাবু স্বহস্তে অনেকগুলি দরিদ্বকে বস্রান করেন। 



প্রীবাটী- চন্দ্র-বংশ € 

বনবাবু এই কা্যটী পিত-তর্পণের স্টায় শ্রদ্ধা ও সগক্তিতেই করিয়। থাকেন। 

ইনি কাটোয়! উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রাঙ্গণে কয়টা বিন্ব বুঙ্ষ মূলের বেদী পাকা 
করিয়া দিয়াছেন। একটী নলকূপ দিয়াছেন। ছাজের। অবসর কালে বিশ্ব বৃক্ষ 
মূলে ধিরাম ও বিশুদ্ধ জলপ।ন করিয়া তৃপ্ত হইবে) কাটোয়া একটা সব 

ডিভিসণ : প্রত্যহ বনুতর বাক্তি তথায় গমনাগমন করিতে বাধ্য । কিন্ধু 
রাস্ত| মধ্যে ব্রহ্গাণী নায়ী নদী পার হওয়া বর্ধাকালে ভীষণ বিপজ্জনক 

ব্যাপার অথচ বাণিজ্য ব্যাপারেও বিশেষ ক্ষতিজনক। এ নিমিত্ত 

ডিষ্উ বোর্ডের সাহাযোো সেই নদীর উপর একটা পুল প্রস্থত হওয়াতে 
জনগণের ও যানবহনের বিশেষ সুখের বিষয় হইয়ছে। সাধারণের পঞ্চ 

হইতে বনবাবু যত টাকা সে বিষয়ে দিয়।ছেন, তাহা না দিলে পুল কখনই 
হইতে পারিত ন1। ইহা ব্যতীত বনবাবুর অনেক ক্ষুদ্র দান আছে। আশি? 
করি তিনি নি:্বার্থতাবে এইরূপ পরোপকার ব্রত পালন নিমিত মঙ্গলময়ের 

কপ।য় অমরত্ব লাত করুন। 

সন ১৩২২ সাল আষাঢ় মাসে কাটোয়। গঙ্গাতীরে দেবরাজ চক্র 

বহু অর্থ ব্যয়ে একটা পাকা ঘাট প্রস্থত করাইয়। দেন। তাহার টাদনীর উপর 
ক্ষণ উপবেশন করিলে দরুণ গ্রীষ্মেও শরীর শীতল হয়। সম্মুখে ত্াগীরথীর 

কুল প্লাবন, তরল তরঙ্গে তরণী কুলের খরতর ও মন্থরগতি, স্থির স্বচ্ব সলিলে 
তীরস্থ তরুর ঘনস্ছায়াবলী, থেকে থেকে জল মধ্যে কুস্তীরঃ হাঙর ও শুশুকের 

উৎসর্পণ হত্যাি দৃশ্তঠ।বলী দেখিতে দেখিতে অন্তর মধ্যে তগবচ্চিপ্তরু সধশর 

হুয়। ঘ[টের ছুইপার্শের ছুটা গ্রকোষ্ঠে তুদ্রমহিলার! গঙ্গা সানাস্তে নিযে 

সিষ্ত বস্ব তাগ ও উপবেশনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তা হন। 

বর্তমানে শ্রীবাটার জমিদার পরম নখ চক্র, আশুতে।ষ চন্দ্র, হরিহর চক্ছের 

পুত্র পৌন্রগণ পৈতৃক বিষয় সম্পন্তির সহিত গুণাবলীর উত্তরাধিকায়ী হইয 
মগশ্মানে বিষয় কর্ম চালাইতেছেন। 
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রামরাম বাবুর পুল্র নিরঞ্জন বাবু বি-এল। পূর্বে বহরবূপুর কোর্টে 

ওকালতি করিতেন। তথায় ইহার বেশ খ্যাতি ও প্রতিপঞ্জি!5ইয়।ছিল। 

কাটে।য়াতেও যশের সহিত এ পর্যন্ত কার্য করিয়। শারীরিক অর্ুস্থতা বত: 

এক্ষণে কার্ধো নিবুত্ত আছেন । ইনি নজিরাদি সংগ্রহ বিষয়ে বিশে দক্ষ এবং 

মোকর্দমায় মূল তথ্য নির্ণয়ে স্থুপটু। 
গোকুলকুঞ্চ বাবুর প্ুল্র অরুণেদয় বাবু কাটোয়। কোট ওকলতি 

করিতেন। ঠাহ।র কাধ্যপটুতা প্রশংসনীয় ছিল। বাদী প্রতিবাদী উভয় 

পক্ষকে খেকর্দম!র দোষগ্ণ ও ভাবী ফলাফল বুঝাইয়া দিয়। আগে ভাগে 

মিটমাটের জগত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অসমর্থ হইলে মোকদ্দম। 

লইতেন বা ত্য/গ করিতেন। ও 

এ]মটাদ বাবুর পুল বসস্তবিারী। বাবু এমএ, ক।টোয়া হাই স্কুলে বিশেষ 

দক্ষতার সহিত কয়েক বত্গর হেড মাষ্টারের কাধ্য করিয়া পরে মুঙ্গের ও 

প/বনা কলেজের ইংরাজী স।ছিত্যের অধ্যাপকতা করেন। ১৯৯১৭ সালে 

ইউনিভারসিটির লাইব্রেরিয়ান পদে বৃত হন । তথায় অনেক দিন কাশ্য করেন। 

গেই কাধ্া-কালে নিজ অধ্যবসায় গুণে বিদেশীয় কয়েকটী ভাষা কয্যোপযোগী 

শিক্ষ। করিয়াছেন । বর্তমানে পেন্লন্ প্রাপ্ত হষয়া কাটোয়ায় অনারারী 

ম্যাজিস্ট্রেট, স্পেশাল খণ-শালিমী বোর্ডের মেম্বার ও মিউনিঙ্প্যালিটার 

কমিশনার ইত্যাদি লোকহিতকর কার্যে ব্যাপুত আছেন । 

বসন্ত বাবুর পুত্র অঠিয়শিমাই বাবু এমএ; বি-এল। ঠিনি বর্ধমান জেলা 
কোটে ওকালতি আরম্ত করিয়াছেন । 

শিবরাম বাবুর পুজ মণিযোহ্ন বাবু বি-এল্। ওকালতি সার্টফিকেটখানি 

বজায় রাখিয়া ণিজ কাটোয়।তে এক বৃহৎ কাঁপডের. ব্যবসায় রত আছেন। 

শিবরাম মুত তহুমরঞ্জন বাবু বি-এ। চুচুড় ডি বোডেরি হেড ক্লার্ক। 
ধীর, স্থির ও বিজ্ঞ | 
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শিবরাম স্থুত-ধনপতি বাবু এম্-বি, ডাক্তার-_ইহার প্রধান গুণ দরিদ্র 

ব্যক্কি অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে না পারিলে তিনি দয়াপরবশে চিকিৎসা! 
করেন, এমন কি অশেক ক্ষেত্রে পথ্যদ্রব্যও দান করেন বা তাহার মুল্য ফ্বেন। 

হরিহর বাবুর পুত্র শ্রীবাটীর জমিদার সচ্চিদাশন্দ বাবু বি-এ__বর্তধানে 

গরমের নানা উন্নতি সাধনে ও নিজ বিষয় ব্যাপারে এবং স্বজাতি সেবায় 

নিষুক্ত আছেন । 

হরের একজন কলির মানুষ কিন্ধ তিনি ধন্মভির ও সত্য নিষ্ঠার 

আদর্শ পুরুষ ছ্রিলেন । 

হরেকুষ্ণের পিত। পিতাম» কেহ কখনও আদালতে সাক্ষা দেন নাই। 
হরেকুষ্চ জজ কোটে সাক্ষা দিতে উপস্থিত। সত্যই আজ তাহার চিত্ত 
সে জন্য বড় বিক্ষুব্ধ। কখনও সাক্ষ্য দেন শাই বলিয়! পিতা পিত।মহকে 

ধন্যবাদ দিতেছেন, পুণাবান ভাবিতেছেন ও নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। 

ইতি পূর্বেই হলফ নামা পাঠ করিয়াছেন। সাহেব হরেকৃষ্কে জিজ্ঞাসা 

করিলেন “আপনার জনকের নান কি” হরেরুষ্ অগ্নান বনে সুষ্পষ্ট বলিলেন 
“এ কথা আমি মা”কে জিজ্ঞাসা ন| করিয়। খলিতে পারি না” ক্ষণকালের ভক্ষ 

সাক্ষ্য স্থানটা নীরব গম্ভীর । তৎপরে “জজ সাছেব বপিলেন আপনাকে আর 
সাক্ষা দিতে হইবেনা। কিছুকাল গত হইলে অন্থ মোকদ্দমায় তাহার সাক্ষ্য 
জন্য আদালত হইতে আদেশ ইইলে তিনি নিরুদ্দেশ হন। তাহাতে তাহার 

অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 1 

বনবিহারী বাবুর অর্থ সাহাযোই চন্দ্র বংশের এই পরিচয়টা গ্রসিদ্ 
পবিএ সম্বন্ধ-নির্ণয় পুস্তকে প্রকাশ হইতে চলিল। ছুঃখের বিষয় ফ্লার্ধাটা? 

অসম্পন্ন অবস্থ।তেই তিনি ইহধ!ম (২৯শে পৌষ রবিবার ১৩৪৬ স!ল) প্রিতা1* 

করিয়া গেলেন। তাহার স্বজনগণেরত কথাই নাই, স্থানীয় দীন ছুঃখী 'ও 



৮ সম্বঙ্গনিণয়__ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

হৃদয়বান ব্যক্তি ঘিনি অন্ততঃ ভুদওড ঠাহর মহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন, 

তিনিই তাহার মৃত্যুতে মন্মাহত ! তিনি জীবনের শেষ বুঝিয়া £অনেকগুলি 
সদানুষ্ঠঠনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুই এষা উল্লিখিত 

হইল। 

১। তাহার জন্মভূমি শ্রীবাটী গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার 

জন্ঠ চারি হইতে পাঁচহাজার টাকার স্থাবর সম্পরন্ঠির আয় তিনি স্কর্পণ করিয়া 

গিয়াছেন। সহ্ধর্মিনীকে বিশে আদেশ করিয়া গিয়াষ্টেন, উক্ত 

চিকিৎসালয়টা সুষ্ঠুরূপে চলিবার জন্য আরও অর্থেয় আবণ্তক হইলে দিবেন। 
হ। কালীসাগর নামক একটী বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট ভালের পুঙ্ষ পরণী, যাহা 

শ্রীবাটী গ্রামের শোভা ও স্বাস্থ্যকর তাহা ভরাট হওয়ায় জলের অল্পতায় 
অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, তাহার পঞ্গোদ্ধার বাঁ সংক্ষার জন্য তিনি এক হাঙ্গর 
টাক দিয় গিয়াছেন। 

৩। তিনি তিন শত টাকা বাধিক আয়ের এক কালেক্টরী সম্পত্তি 

গোকুলকুনঃ স্মৃতি বিগ্ঠালয়ের অঠাব অভিযোগ পুরগণার্থে দান করিয়াছেন । 

বনবিহারীর বিশেষ বিশ্বস্ত, কম্মঠ ও প্রিয় স্বজন শ্রীমান্ মানগোবিন্দের 

ছুটী হাতে ধরিয়। বলিয়ছেন গ্রামের এাত্োক এদ্রাভদ্রকে আম'র স্বরূপে 

ভাহ।দের হাতে ধরিয়া বপিবে (জানিন! কারে। কাছে কিছু ব্রা করিয়াছি 

কিনা) তাহার! খেন আমাকে ক্ষমা করেন। হায় হায় আমি কিছুহ করিয়া 
যাইতে পারিলাম না। এই বলিয়। শেষ নিশ্বীস পরিত্যাগ কবিলেন 4 
সব শেব। 

বনবিহারীর ম্বৃতিতর্পন | 
পল্লী পাশে হায়, শাখা ছড়াইয়া 

বুক্ষ এক উদ্ধ মুখে ! 

কত শত পাখী শাবক আৃহিত 
থাকিত তাহাতে স্রখে। 
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তপনের তাপে ক্লাস্ত কলেবর 

পান্থ বসিত ছায় 
হায় বিড়হ্বন! কাল ঝড় এসে 

হঠাৎ ফেলিল তায়। 

বল বল বল হে বন বিহারী 
কোন বনে এবে গেলে; 

ভবন ভূবন ত্রিতৃুবন মাঝে 

আর তৃমি সেনা মিলে | 

বল বল বল হে বন বিহারী 

কাহার মধুর ডকে ; 

চ*লে গেলে তুমি কোন অমরায় 
ক্ষণিক সময় ফাকে। 

উনক্রিশে পৌষ রবি সংক্রমণ, 
( উত্তরায়ণ ) বুঝি) 

সাজায়ে আগর ডেকে ছিল তার! 

ফুলেতে ভরিষ্বা সাজি । 

দীনের মা বাঁপ ছুর্বলের বল 

এ আবাহন শুনে 

শ্রীহরি সকাশে ত্বরা গেলে তুমি 
কাদায়ে কতই জনে। 

ভুঃখীর হুঃখেতে হৃদয় তোমার 
গলিয়া যাইত জানি 

সে পুণ্যে দেবতা তোমার গলেতে 
মালিক দিয়াছে মানি। 
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কভু হতে তুমি কঠিন বজ 
কাধ্য ক্ষেত্র বুঝি 

ধার্ধ্য বিষয়ে মধ্যাদা হীন 

হ'তে না চাহছিতে রাজি । 
নৃতন জগতে । আপনা বিলাঁতে 

গেলে চলে স্বতন্তর 

কিংস্বা৷ জ্যোতির্ময় ॥ ব্ূপে প্রকাশ্শিলে 

নহে যা চিন্ত গোচর। 

মরত ভূষণ ছেড়ে গেলে সব 

অমর ভূষণ পেলে 

তোমার কাঙ্গাল কতই কাদিছে 

তোমার বিরহ শেলে। 

কে আর কাদিবে তাহাদের তবে 

কে আর করিবে দান 

গোপনের দান্ ভাল যে বাসিতে 

সে তব মধুর টান। 

কেবা উচ্চারিবে  শ্জয় জগদীশ”, 

মধুর কোমল | সুরে; 

দমন কে আর কবিবে বল না 

পরহিতে অস্ুরে রে। 
যা হবার ্ল আত্মপরিজনে 

দিন হরি শাক্টিবারি ; 

স্ব করম ফলে ; আছ জুনিশ্চয়, 
শান্তি সুখে অনিবার (ই)॥ 
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জীচন্্ভূষণ শর্মা মণ্ডল মহাশয় বহুদিন পরিয়া হ্বীবাটী স্কুলে শিক্ষকতা। 

রিয়াছিলেন ; তজ্জন্য লীবাটী বাসী জনসাধারণ ও চর্জবাবুর! ত।হাকে প্রীতি 

ন্ সম্মানের চক্ষে দেখেন । চক্জরববুদের প্রকাশযোগা বংশ-বিবরণ বহু- 

রন হইতে গ্রকাশের ব।সনা ছিল; আজ উক্ত শশ্মা মণ্ডল মহ!শয় তাহাদের 

রঃ লতিকা ও তৎ্সংক্রান্ত এ্রতিহাসিক উপকরণ সংএহ পূর্বক পরিশ্রম 

কারে সেই উপকরণগুলি “শম্বন্ধনিণয়ে” গ্াকাশ জন্য রণ করিয়াছেন । 

ছি গন্ধবণিকেরা বৈশ্যত্বের দাবী করেন | কিন্তু তীদাৰী এখনও ব্রাহ্মণ 
টঠ়াজ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই । এই বংশাবলী খণ্ডে বিস্তৃতভাবে 
ঁতিতত্বরূপ বিশ।ল বৃক্ষের মুল অন্বেষণ সম্ভব নহে | জাতীয় বিচার 

স্ধ নিরপেক্ষভাবে “সন্বন্ধনির্ণয়ের” মুল এঁতিহাসিক ও আ(তিবিচার, 

সবিশেষ আলোচিত ৮55 | 
কালের গতি অন্বেষণ করিয়! 

েইর্খিতে এবং গুণ বিচ।রে 

ৃ নীচ সোপানের 
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অভয়চরণ চজ্জ ( ইহার বংশধরগণ বড় ঘর বলিয়া পরিচিত ). 
চারিপুক্র রর রি তিন বন্তী | 

৯। ভাগবত স্ত্রী বাসীমণি ৯। কমলমণি স্বামী গোলোক মন্ত্রক 
(কাটোয়া) ( গাঁজীগুর ). 

২। লোকনাথ স্ত্রী আদরমণি ২। হরস্ুন্দরী স্বামী হরি মল্লিক (ক) 

৩। শস্তুনাথ ৩। রাজমণি স্বামী হরি দত্ত (পাটুলী ) 
৪ | শ্রীনাথ 

ভাঁগবতের তিন পুরা *** ৪2 চারি কন্তা 

১। কৃষ্ণদাস স্ত্রী আদরমণি ১। বিশ্বেশ্বরী 

(শ্যামনগর ) ্ 

২। ভূবনমোহন স্ত্রী মুক্তকেশী ২। মৃন্ময়ী স্বামী নন্দ মল্লিক 

(কাগ্রাম ) ( গাজীপুর ) 
৩। ইচ্ছাময়ী স্বামী অনাখবন্ধু দন্ত 

(কাঁটোয়ী ) 

তলাকনাথের তিনপুল্র ১ তি ০* পীচ কন্তা 

১। কেশবরাম স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী (শ্রীবাটা) ১। রসময়ী ২। -গুণময়ী 
২। কৃষ্খমোহন স্ত্রী আনন্দময়ী ৩। মনমোহিনী ৪) অহঙ্যা। 

( গাজীপুর ) ৫ | মোহিনীমণি 

£৩। লীলমাধব স্ত্রী প্রসন্নময়ী ( দাছুপুর ) 

শভ্ভুনাথের ছুই পুত্র -... ০, ১. পীচ কন্ঠা ।. 

১। রামরতন স্ত্রী ভূবনেশ্বরী ( ক।লিটুঙ্ী ) ৯। যাচছমণি ২ নিলমণি 

৩। লক্ষ্পণচন্্র স্ত্রী গয়ামণি ( গোপীনাথপুর ) ৩। মধুমণি ৪ $ মহা ময়ি 
৫ | প্রসন্নময়ি র 
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জ্রীনাথের একপুল্র -১. 28,82৮. “কর কণা] 

১। স্ষ্টিধর স্ত্রী ১মা প্রিয়সথী (কাঁটোয় ১। স্বণময়ী স্বামী বেনীমাধব দত্ত 

য়া মনমোহিনী (গোপালপুর ) (কা্টটায়া) 
কুষ্দাসের ছুই পুত্র ... ২২০০০ এক কন্া 

১। রোহিণীকুমার ১। যশোমতি স্বামী শ্রেত্রনাথ দত্ত 

২। গৌরীকুমার স্ত্রী রতিমঞ্জরী . (হাল্দিপাঁড়া) 

( গাজীপুর) নু 
ভুবনমোহন পুন্নহীনা ... "৮ ছুই কগ্তা 

১। অত্যবতী স্বামী কালীনন্দন (স্তশুনি ) ২। বিন্দু 

0কেশবরামের এক পত্র: . ১২০ এক কন্ঠা 

১। জয়নারায়ণ স্ত্রী রোহিণীমণি (কাগ্রাম) ১। মহেশ্বরী স্বামী বাধিকা দত্ত 

| ( বেগ্পুর ) 

কষ্চমোহনের তিন পুত্র ..১০০০০ ছুই কন্ত 

১। হীরালাল স্ত্রী যনমোহিনী ১। তিন্মণি স্বামী দোকডি নন্দন 

( শ্রীবাটী ) ৰ ( কাষ্ঠশালী ) 
২। বেহারীলাল স্ত্রী মোহিনী ২। হরিমণি স্বামী খেতু (দাইহাট ) 

৩। রামলাল স্ত্রী বিধুমণি ৃ 

রাঁমরতন চন্দ্রের ছুই পুল... 3০ ছুই কন্তা 

১। যছুলাল স্ত্রী নিতদ্বিনী ( পাটুলী ) ১।;গিরিবালা স্বামী ঈশ্বরদাস 
ঈ ( ভাউসিংহ ) 

২। গৌরহরি স্ত্রী শিবনুন্দরী (মৌগ্রাম)  ২। 'সনতকুমারী 

লক্ষণচন্দ্রের এক কন্ঠা-_নবীনা সুন্দরী স্বামী গোপালচন্দ্র ( তাউসিংহ ) 
জ্ত্টিধর চন্দ্রের এক কন্ট।-_-তারিণীমণি স্বামী কৈলাস দত্ব (তাউসিংহ ) 

€রাহিণীকুমারের এক কন্টা--দোকড়ি স্বামী মাঁথন দত্ত (শ্রীবাটী ) 
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5গীরিকুমারের সাত পুল্প 
১। হরিছুলাল স্ত্রী গিরিবাল৷ ( নলিপুর ) ২। পুর্ণচন্্র 
৩। হরেন্দর স্ত্রী নগেন্দ্রবাল! ( হাল্দীপাড়া ) 

৪ | ব্রজেন্দ্ স্ত্রী রাধাবিনোদিনী ( পাটুলী) ৫। রাম 
৬। শ্রীচৈতন্য ৭। নিকু্জ 

জয়নারায়ণ চন্দ্রের এক পুত্র... ... এক কন্যা 
১। নিত্যবিহারী স্ত্রী সরোজিনী ( নলাহাটা রি ১। মনোরমা 

বিহারী চন্দ্রের পাচ কন্য। 
১। কালিদাসী ২। রাধারাণী ৩। গোপীবালা ৪। ললিতা ৫7 শ্ামমণি 

ব্লামলাল চন্দ্রের তিন পুত্র 

১। দাশরঘি স্ত্রী রাধারাণী (শুশুনি) ২। পরাণ স্ত্রী ুরবাল। ( করজগ্রা ) 

৩। নিবারণ স্ত্রী কমলা €( কুমরী ) 

€গর্বরহরি চন্দ্রের এক পুল্র 

১। কালীপদ স্ত্রী রাধারাণী (কাইগ্রাম ) 

আ্রজেন্জ চন্দ্রের ছুই পুজ টু ঠা তিন কনা 

৯। স্ুধাংশ্ স্ত্রী যোগেশ্বরী ১) রাধারাণী স্বামী উপেন্ত্র দাস (পাটুলী) 
২। রাধাগোবিন্দ স্ত্রী নিভাননী ২। রজবালা স্বামী রামচন্দ্র ( ভাউসিংছ ) 

(কান্ঠশালী ) পু 

৩। সত্যবালা স্বামী প্রাণকিশোর (কাটোয়া) 

* ল্বিত্যবিহারী চক্রের এক কন্যা 
১। প্রতিভা কুমারী স্বামী গিরিজ্ঞ। দাস ( ীর্ধাহার | 

গ্লীশরথি চন্দ্রের এক পুজ্র ১. ... এক কনা! 

১। নন্দছুলাল ১। মঙগলা স্বামী দাশরথি ক্র (আষ্াকুর) 

কালিপদ চন্দ্র এক কন্যা -- কমলিনী স্বামী দ্বিজপদ ফিংহ ( কুওড়া ) 
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সুধাংশুচন্দ্রের তিন পুত্র... ৮০ তিন কন্তা। 
১। ধনপ্তিস্ত্রী জলকনন্দিনী ১। আশালতা স্বামী শুধাময় দত্ত (াটো।য়া) 

২। শ্রীপতি ২। শিবরাণী স্বামী কমল] দাস (কীর্ধাছার) 

৩। গণপতি ৩। পুষ্পলতা . | 
ব্রাধাগোবিলের চারি পুভ্র ১ হি, ৃ এক কন্য। 

১। দাশরথি ১। শান্তিলতা 

২। সত্যনারায়ণ র 
৩। নরনারা য়ণ 

৪। দেবনারায়ণ | 

তবানীচরণ চন্দ্র ( ইহার বংশধরগণ মধ্যম ঘড় নামে পরিচিত : 

ভ্ডবানীচরণের (স্ত্রী ঈশ্বরী ) তিন পুত্র ... ৮ ছুই কন্যা 
১। রাইমণি (প্রকাগ্রাম ) 

১। রাধাবল্লত স্ত্রী ১মা উজ্জলমণি ( গাজীপুর) ২। পাচুমণি (গাজীপুর ) 

+ খয়া সুতদ্রামণি (কাগ্রাম ) ... এক কন্তা তারামণি স্বামী 
বৈষুবচরণ চক্র ( স্রডাঙ্গ। ) 

২। কুক্িণীবরত স্ত্রী কষ্ণামণি (দাইহাট ) এক কা ভাগীরধী স্বামী কুড়ারাম 
দত্ত (সরগ্রাম ) 

৩। সীতারাম স্ত্রী দ্রবময়ী ৃ 

(শ্বাামনগর ) এক পুত্রে .... 5, তিন কথ্ী। 

১। কৈলাসচন্্র ১। ব্রদ্গমযী স্বামী রাধারমণ দত্ত 
ৃ ( বৈদ্যপুর ) 

২। লক্ষীমণি স্বামী রমপচন্্া দত্ত 

( দেবগ্জাম ) 
৩। ঝোহিনীমণি স্ব/মী মহাভারত 

| চন্ত্র ( সরডাঙ্গ) 
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উকলামনাথ চন্দ্রের তিন পুল ১১... চারি কন্তা 
১। পরম স্তুখচন্ত্র স্ত্রী যোগমায়া ১। গঙ্গামণি স্বামী সারদারায় 

( মাঁথরণ ) ( কীর্ণানার ) 

২। আশুতোষচন্ত্র স্ত্রী গোকুলেশ্বরী ২। ভোগবতী স্বামী রামবষ্লীভ 

( করজগ্রাম ) রায় (কীর্ণাহথার ) 

৩। হরিহর স্ত্রী শীতলানুন্দরী ৩। গোবিন্দস্থন্দরী স্বামী রাজকুষ 

( কীর্ণাহার ) দাস (জান্নগর ) 

৪| পরমেশ্বরী স্বামী উপেক্ত্রনাথ 

দাস ( কীর্ণাহার ) 

পরম স্ুখচঞ্জের ছয় পুল্র ১১০০০ ছয় কন্ঠ! 

১। শিবচন্ত্র স্ত্রী দেবদাসী ১। অস্থালিকা স্বামী দেবেন্দ্র রা 

(কাটোয়া) (কার্ণাহার) 

২। সুপ্রভাত স্ত্রী রাণীবালা ২। কাঞ্চনমালা স্বামী গণেশ্ত্র রায় 

(মাঝের গ্রাম ) (কাণাঙার ) 

৩। পুর্ণচন্তর স্ত্রী কাশীশ্বরী ৩। লীলাবতী স্বামী সত্যচরণ দণ্ড 
( বেলপুকুর ) ( বেলপুকুর ) 

৪| বীরেন্ত্রনাথ স্ত্রী সাবিত্রী ৪। ছুর্গী স্বামী শ্রীকৃষ্ণ দাস 

( রঘুনথপুর ) ( নওয়াপাড়া ) 

৫। কমলাকান্ত স্ত্রী পাচুরাণী ৫| অঃ মুঃ 

(পাঁচ দাড়া) 

৬। কুমারীশ স্ত্রী শোভন! ৬। গৌরীবালা স্বামী দেবেছ্্র দন্ত 
( দেউল গ্রাম ) ( ঠাদপুর ) 
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আশুতোষ চন্দ্রের চারি পুল 

১। ধন্দ্দাস স্ত্রী পঙ্ষজিনী 

(ভাউমিংহ ) 

২। নিত্যানন্দ স্ত্রী হরসুন্দরী (কীর্ণাহার ) 

৩। সদানন্দ (অঃ মুঃ) 

81 জগদানন্দ স্ত্রী শ্যামা দাসী (পাঁজোয়। ) 

হরিহর চন্দ্রের চারি পুল্ল 

১। গ্রামথ (অঃ মুঃ) 

২। বিজয় (অঃ মুঃ) 

৩। ধনপতি স্ত্রী রাজেশ্বরী 

(কীর্ণাহার ) 

৪ | সচ্চিদানন্ন স্ত্রী উমারাণী 

( কীর্ণাহ।র ) 

শ্শিবচন্ত্র নিঃ সম্তান 

ক্ুগ্রাভাত চন্দ্রের ছুই পুক্র 

১] সত্যনারায়ণ স্ত্রী উম।রাণা 

( বনগাও ) 

২। বিশ্বনাথ স্ত্রী শেফালী 

( বগুড়া ) 

১। 

৫ 

৩। 

৪ 

€। 

১। 

হ। 

এক কন্তা 1 

১। কমলা স্বামী বরেন্দ্র না রায় 

( কীর্থাহার) 

পাঁচ কন্তা! 

জ্ঞানদ] স্বামী ভোঁলানাথ দে 

( কাইগ্রা ) 

বিহ্ববাসিনী স্বামী গ্রমথ সিংহ 

( রঘুনাথপুর ) 

সাধিত্রী স্বামী জয়রুপ্চ দত্ত 

(রঘুনাথ গঞ্জ ) 

সতি স্বামী রাধা্যা সিংহ 

( রঘুন।থপুর ) 

পার্বতী ( অঃ মুঃ ) 

তিন কন্া! 

আশালতা স্বামী সনতকুমার দত্ত 

( খাগড়া ) 

বগলা 

পুক্পলতা 
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গুর্ণচন্দ্ের এক পুত 

১। বৈগ্যনাথ স্গী আশালতা৷ 

(ছুর্গী ) 

বীরেন্্র নাথের চারি পুল 
১। ভোলানাথ 

২। সুভাষচন্দ্র ২। 

৩। বৈকুণ্ঠ নাথ ( অঃ মুঃ) ৩। 
৪। গঙ্াধর ৫ | 

কমলাকান্ত চন্দ্রের পাঁচ পুত্র 

১। তৈরবনাথ 

২। জীতেন্দ্রনাথ ৩। অঃমুঃ 

৪ প্রেমানন্দ ৫। অমরেক্ত 

কুুমারীশ চত্ত্রের তিন পুত্র 

১। সৌমেন ২। রবীন্র 
৩। শিশির কুমার 

ধর্মদাল চন্দ্রের দুই পুত্র 

৯। প্রফুল্লকুমার স্ত্রী বীণাপাণী 

(কাদি) 

২। অক্ষয় কুমার 

চারি কণ্ঠ! 

সত্যনারায়ণী স্বামী সুধাংশু 

কুমার দত্ত ( সর্ববাঙ্গঈপুর ) 

উমাশশী গ্বামী নবগোপাল ছে 

( বেলপুকুর ) 

বিশ্বেশ্বরী স্বামী ক্ষেত্রনাথ দে 

( মদনডাঙ। ) 

আন্নাকালী 

পচ কন্তা 

১। ধঙ্সরাসী (অঃ মুঃ) 

সিদ্ধেশ্বরী (অঃ মুঃ) 

বাসস্তী ৪। ভগবতী 

সরম্বতী 

এক বন্তা। 

১। ফুড়ি (অঃ মুঃ) 

এক কন্ঠঃ 

১। সেফালী 

রর ছুই কন্ঠা 
১। প্রতিমা স্বামী দেবীগ্রসর দে 

( মালতিপুর ) 
২। অনিলা 
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নিত্যানন্দ চক্রের এক পুরে .*. রা ... চারি কন্ঠ! 1 

১। অজিতকুম।র স্ত্রী সাবিত্রী ১। বিমল। স্বামী সত্যন[রায়ণ দত্ত 

( মদনডাঙ্গা ) (পাটুলী ) 

২। সরল!  ৩। অমল! 

৪| পুষ্পরাণী | 
জগদানন্দ চক্র নিঃ সন্তান ৃ 
ধনপতি চক্রের চারি পুত্র ... ১১০ ছুই কন্তা 

১। লক্ষীনারায়ণ ( অঃ মুঃ ) ১। পুষ্পরাঁণী 

২। সুর্য্যনারায়ণ (অঃ মুঃ) ২। শগবতী 

৩। বদ্রিনারাযণ ৪। নবগোপাল 

সচ্চিদানন্দ চক্রের ছুই পুর .... ...৮. ... তিন কন্তা 
১। পশ্তপতি ২। চাদ সদাগর ১। তারতী স্বামী বিমল প্রসাদ 

দাশ (পাটুলী) 
২। আণতী 
৩। জয়ম্থী 

( ইহারা নঘর নামে পরিচিত ) 
ভাকুরদাসচন্ত্রের তিন পুল ..... ...... ০... চারি কন্তা 

১। রামদাস স্ত্রী তারামণি ১। ফেলুমণি ২। ত্রিপুরাস্ুন্দরী 
( গাজীপুর ) ৃ 

২। কালিদ।স স্ত্রী উজ্জ্বলমণি ৩। রাসমণি ৪। হৃদয়মণি 

( বৈগ্পুর ) | 

৩। বিষুদাস স্ত্রী আনন্দমে।হিনী 
রামদাসের ছুই পুভ্র ... ১5 ছুই কন্া 

১। কুঞ্জবিহারী স্ত্রী ভবসুন্দরী | মতিমণি 
(গো পাড়া ) 

২। বঙ্কবিহারি | ২। সম্মানি 
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কালিদাস চক্রের এক পুত্র ... ৮৮5০ এক কন্তা 

১। ক্ৃর্যযদাস স্ত্রী করুণাসুন্দরা ১। নিলমণি স্বরমী লোকনাথ দত্ত 

( হান্দীপাড়া ) (দেবগ্রাম ) 

বিষদাস চন্দ্রের দুই পুত্র ... ... এক কন্তা 

১। হরেরুধ স্ত্রী কৃষ্ণকমিনী ১। রোহিনীমণি স্বামী অজ্ঞাত 

২। গোকুলকুষঃ স্ত্রী চজ্মতি 

( কীর্ণাহার ) 

কুঞ্জবিহারীর তিন পুত্র রি .... তিন কন্তা 
১। মহেন্দ্রনারায়ণ স্ত্রী ত্রলে।ক্যত।রিণী ১। হরিমণি স্বামী কালিদাস 

( গড্ডা ) দত্ত (মাথরুণ ) 

২। যোগেন্ত্রনারায়ণ স্ত্রী শশীমণি ২। রঘুমণি স্বামী যোগেন্ত্র রুদ্র 

( বমুণপাড়া ) ( মদনডাঙ্গ। ) 

৩। নগেন্জ (অঃ মৃঃ) ৩। যুগলমণি স্বামী শ্রীরুঞ্ণনম্দন 

(পাটুলী) 

বঙ্কবিহারীর ছুই পুল্ল ০, তিন কন্তা 
১। দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রী কালিদাসী ১। গোরাঙ্গিনী স্বামী কুপ্তবল্পত বায় 

( কীর্ণাহার ) ( কীর্থাহার ) 
২। নবগোৌর স্ত্রী বিনোদবালা ২। স্ুরঙ্গিনী স্বামী রামর্তীরণ দন্ত 

( কীর্ণাহার ) ( ঘৈদ্াপুর ) 

৩। গিরিবালা স্বামী বিহারীলাল দে 

( বড় আশুলিয়া ) 

হুরেকষের দুই পুত্র... ... ৮, তিন কন্তা 

১। হৃষিকেশ স্ত্রী মনোরমা ১। সর্ববমঙ্গল! স্বামী হেমস্তকুমার রায় 

( টাদপুর ) ( কীর্ণাহার) 
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২। শ্রীহরি স্ত্রী পরিবাল। 

( তালিবপুর ) 

০গাকুলকষ্ণের ছয় পুত্র 

১। রামরাম স্ত্রী গৌরাঙ্গিনী 

( বহরাণ) 
২। শ্ঠামটাদ স্ত্রী বিনোদিনী 

(বহরাণ ) 

৩। শিবরাম স্ত্রী মালতী 

( টাদপুর ) 

৪| দেবরাজ স্ত্রী শীতলমেহিনী 

(কবজ গ্রাষ ) 

৫ | বনবিহারী স্ত্রী ক্ষীরে।দবাল! 

( কলিকাতা ) 

৬। অরুণোদয় স্ত্রী হেমবরণী 

( রঘুনাথগঞ্জ ) 

মহেন্ছের ছুই পুত্র 

১৯ নরেন্দ্র স্ত্রী শিশুবাল। 

(কীর্ণাহার ) 

২। পর্চানন 

২। রামমোহিনী স্বামী গোগ্লেশ্বর দত্ত 

(তাব্ুসিংহ ) 
৩। চিত্তরঞ্জিনী স্বামী অজ্ঞাত: 

ছুই কন্ঠা। : 

১। ধর্মদাসী (অঃ মটু) 

২। ইন্দুমতী স্বামী সালদ] দে 

( বল্লালদিখী ) 

তিন কন্তা 

১। সুশীলা স্বামী বুলদাবন দে 

( কাইগ্রাম.) 

২। দাগীস্বামী দ্বিজপদ দাশ 

(পার্টির) 

১। ধর্ধরদাসী স্বামী সতীশ দাস 

(মলের ) 
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0যাগীন্দ্রের ছুই পুল্র 

১। ভূধর 

২। শশধর স্ত্রী দাসী (শ্রীবাঁটী ) 

তদবেক্দের 

১। কমলাক্ষ স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত 

২। নলিনাক্ষ স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত 

৩। সরোজাক্ষ স্ত্রী অন্নপূর্ণা 

নবগৌরের তিন পুল 

১। নিতারঞ্জন স্ত্রী শিশুবাল। 

( কাইগ্রাম ) 
২। রামরঞ্জন স্ত্রী মেনক! € রঘুন[থপুর ) 

৩। ন্ুধারঞ্ন স্ত্রী তরুবাল1 ( কাইগ্রাম ) 

জ্পীহরি চন্দ্রের তিন পুল্র 

১। মানগোবিন্দ স্ত্রী বদিরাঁণী 

( পাঁজেয়া ) 

২। দোলগেবিন্দ 

৩। জয়গোবিন্দ 

রামরাম চন্দ্রের এক পুক্ত 

১। নিরঞ্জন জী স্থবাসিনী 

(কাটোয়া ) 

শ্যামটাদের এক পুল 

১। বসন্ত বিহারী স্ত্রী সরল। 

( টাদপুর ) 

এক কন্তা 

১। লাগরিক। 

এক কন্তা 

১। বসন্ত স্বামী ভোলানাথ চন্দ্র 

( রঘুনাথপুর ) 

ছুই কন্া 

| ছায়া ২। শ্ায়! 

এক কন্যা : 

সুষমা স্বামী ক্ষিতীশ সিংহ 
( ব্মাদহ ) 

এক কন্ঠা 
১। শাস্তিবালা স্বামী আশু দন 

( হান্দীপাড়া ) 
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শিবরামের তিন পুলা .৮:০5০০ ছুই কন্তা 
১। হেমরঞ্জন স্ত্রী সরসীবালা ১। রাজেশ্বরী স্বামী গেপেশ্বর দত 

(গোয়ারী ) ( কাদি) 
২। মণিমে হণ স্ত্রী হরছুন্দরী ২। পার্বতী স্বামী রামন্ত্জ দাস 

( নলিপুর ) ৃ (প্লাটুন) 
৩। ধনপতি স্ত্রী রাধারাণী (বহরমপুর ) ৰ 

বনবিহারীর দুই পুত্র ১১ ২৮৯১ ছুই কন্া 
5 

১। অঃমুঃ ১। রঞ্জবালা স্বামী শঈ'নন্দন 

(শিরোল ) 

২। গোলোকবিহারী ২। হরিদাসী স্বামী শস্ত, রুদ্র 

€ মৃত ) | (নবগ্রাম ) 

অরুনোদয় চন্দ্রের এক পুত্র .... ১,৮০০ ছুই কন্া। 
১। বীরগোবিন্দ স্। পৃর্ণিমা ১। সরোজিনী স্বামী নন্দলাল সাহা 

( কীর্ণাহার ) ( করজগ্রাম ) 
২। 

নরেন্ত্রচন্্রের ছুই পুত্র ..১.:০০ ০০ পাচ কন্। 
১। ক্ষেত্রনাথ স্ত্রী চিন্ময়ী (দাদ্ুপুর) . ১। গণপালিনী স্বামী সত্যনন্দন 

( শুশুনি) 

২। সত্যনারায়ণ স্ত্রী স্নিগ্ধা ২। ভক্তবালা স্বামী হরিবল্লত 
(বহরমপুর ) : সাহা ( করজগ্রাম) 

৩। শৈলবালা স্বামী বসস্তকুমার 
দে ( কাইগ্র।ম ) 

৪| ফল্যানী স্বামী তোলা নাথ 

ৰ দত্ত ( ইটিপ্তা ) 

৪ | শঙ্করী স্ব!মী বুন্দাবন দত্ত (রোগা ) 
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শশশধরের ছুই পুত্র 
১। উমা ২। তুলসী 

নিত্যরঞ্জনের এক কন্তা 

বীমরঞ্জনের এক পুত্র 

১। আনন্দমোহন 

নিরঞগ্জনের রঃ ... এক কন্তা 

১। বাণী স্বামী ক।লীপদ দক্ত 

( খাগড়া ) 

বসন্তচন্দ্রের এক পুত্র ৪ ... এক কন্তা 

৯1 অগমিয়নিমাই স্ত্রী রমাসুন্দী ১। কমলা স্বামী অনাথ সাধু 

( কলিক।তা ) ( কলিকাতা ) 

তেহমরঞ্জনের তিন পুত্র ... ... চারি কন্তা 

১। তবানীপ্রসাদ ১। মাধুরী স্বামী নুধাংশু 

২। বিশ্বনাথ ২। ন্বর্ণলতা স্বামী পশুপতি কর 

( ক।ইগ্রাম ) 

৩। কাশীনাথ ৩। স্নেহলতা স্বামী গোৌঁরচরণ দত্ত 

( মানভূম ) 

৪। আনন্দময়ী স্বামী বসস্তকুমার 

দন্ত (১বগুর) ) 

মণিমোহনের ছুই পুত্র ০০ ছুই কন্তা 

হা *। কল্যাশী স্বামী পাঁচকড়ি ৩ 
( জাঁমুষাজার ) 

২। সাগর ২1 অচ্চ৭ 
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ধনপতির এক পুত্র 

১। অজয়কুমার 

(ক্ষত্রনাথের এক পু 

১। কালিদাস 

অমিয়নিমাইএর এক পুত্র 
১। দেব্প্রপাদ 

তিন কন্তা | 
১। গীতারাণা ২ | জয়ন্তী 

৩। জাহ্বা 

দুই কন্তা : 
১। মগণ্ডলা ২ সরস্বতী 

,. এক কন্থা। 

১। হভাতা 

আন্বকাঁচরণের তিন পুত্র (ইহার! সেজোথর নামে পরিচিত ) 

১। রামগোপাল স্ত্রী আদরমণি 

(ক।টোয়া ) 

২। রামনারায়ণ 

৩। প্রাণরুষ্ণ স্ত্রী অনক্গমুগ্জরী ( গাছিপুর ) 

ব্লামগোপালের এক পুত্র 

১। করুণাময় 

রামনারায়ণের ছুই পুত্র 
১। হরযোহন ২। ননমোহন 

প্রাণরুষ্ঙ নিঃ সম্তান 

করুণ।ময়ের ছুই পুত্র 
১। বিদুরচরণ 
২। ভজহরি স্ত্রী মন্দাকিনী ( মাথরুণ ) 

হুরমোহনের পাচ পুল 

১। রাজরাজেন্দর স্ত্রী চিন্তর্ধিনী 

২। রামেক স্ত্রী বীণাপাণি ( করজগ্রাম ) 

ছয় কন্তা 

১। অনঙ্গদেবী ২। মুক্তমণি 

৩। জগদন্বা ৪1 উদয়মণি 

৫। উজ্জলমণি ৬. সোণামণি 

এক কন্টা 
সৌদামিনী স্বামী মতিলাল 

সিংহ ( ইছাবর গ্রাম ) 
,.. ছুই কন্টা 
১। নগেন্দ্রবালা 

২। হুরিমতি স্ব'মী হরিত্ৃদ 
(হান্দিপাড়া ) 
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৩। রাসবিহারী স্ত্রী শিশুবাল! (চাদপুর ) 
৪| জ্ঞানেন্ত্র স্ত্রী অগ্থালিকা ( শুশুনি ) 

৫। সত্যোন্ত্র স্ত্রী সাধনকুমারী ( কলিকাতা ) 

বিছুরচরণের ছুই পুত্র: .... .... .,. ছুই কণ্তা 
৯। বলহরি স্ত্রী গোগীবালা ১। রাধারাণী স্বামী রামদাদ দন্তু 

(শ্রীবাটী) ( ধশ্মদতূ) 
২। ধর্মদীস ২। কিরণ স্বামী ইন্দ্রভূষণ দু 

( বেলপুকুর ) 

ভ্জভরির এক পুতে 

১। সুরেশ 

রাজরাজেন্দ্রের ছুই পুত্র 
১। চিত্তরঞ্জন স্ত্রী হৃদয়ব!সিনী 

পাঁচ কন্তা 

১। রাজনন্দিনী ২। লক্ষী 
৩। তুক্তিবালা ৪ মালতী 

৫1 নিম্মলা 

তিন কন্তা 

১। আঁগদগ্বা ২। কমল! 

(কলিকাতা ) ৩। স্বাসিনী 
২। সত্যরঞ্জন স্ত্রী লক্মীবাল। 

( কলিকাতা ) 

ব্রামেন্রচন্দেরে .,. ৪ তা ... ছয় কন্যা 

১। নলিনী ২। ধর্মদাসী ৩। টৈলবাল 
৪। রাধারাণী ৫| শিবুরাণী ৬।'কল্যানী 

তভ্তানেন্দ্রের তিন পুত্র 
১। বিভৃতিরঞ্জন ২। স্ুধীররঞ্জন 
৩। মহিমারঞন 
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সত্যেন্ত্রের ছুই পুত্র ১... ছুই কন্তা 

১। হেমরঞ্জন স্ত্রী কমলা ১। স্মুবাসিনী স্বর্জা আশু দে 

( মথুরাপুর ) (জ।ননগর ) 

২! গৌররঞ্জন ২। ছুর্গেশ স্বামী কমলনঞন (হ্বষি ) 

বলহরির এক পুত্র ১.৮... এক কন্তা ৃ 

১। কুপাসিন্ধু ৯। নিতাননা স্বামী চক ভূষণ নন 

(কাষটশালী ) 

ধন্মদাসের ছুই পুত্র 

১। বিজয়কুষত ২। বটরুঝঃ 

অুুরেশচন্র্রের তিন পুতে মা .... ছুহ কন্া। 

১। রানকুষ্ণ স্ত্রী দুগ। ১। উমাশশী স্বামী নিতাই দাস 

(ভাউসিংহ ) | ( কাটোয়া ) 

২। রামবিষু ২। পূর্ণশশী স্বামী আছ্ন|থ দাস 

৩। নারায়ণচন্্র (কাঁটোয়া ) 

সত্যরঞ্জনের রর ০১০০ এক বন্তা 

১1 শঙ্কর 

রামকষের এক পুত্র 

৯। রাধাণ্ত।ম 

ঘনগ্তানচন্দ্রের দুই পুত্র ( ইহারা ছোটখর বলিয়া পরিচিত ) 
১। কাশীনাথ স্ত্রী শচামণি ( কুয়ারা ) 

২। পরেশনাণ স্ত্রী শুবন্ুন্দরী ( কাগ্রাম ) | 

কাশীনাথের তিন পুত্র ... . ..... ... এক কন্তা 

১। শ্রীরাম ২। গৌরকিশোর ১। রতিমঞ্জরী স্বামী কষ্ণদাস 

৩। চক্দ্রমোহ্ন : মল্লিক (গাজীপুর ) 
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ঞ্ীর।মের তিন পুত্র 

১। লক্গমীনারায়ণ স্ত্রী গিরিবাঁলা 
(কীর্ণাভার ) 

২। ব্রেলোকানাথ স্ত্রী হেমালিশা 
করজগ্রাম ) 

৩। মণীন্দ্রণারায়ণ স্ত্রী গোল (কাটোয়া ) 

0গীরকিশোরের তি পুত্র 

১। কেদারন।থ স্ত্রী ক্ষান্তমণি | 
( কীর্ণাহার ) 

২। গিরিশচন্্র জী কঞ্চকামিনা 
(বেলপুকুর ) 

৩। রাঁজরাজেশ্বর স্্রী মনো রমা 

( কাঁটোয়া ) 

লক্মীনারায়নের পাচ পুঞর 

১। শিবচন্ত্র সরা রাধাপাণা ( ধপাড়1 ) 
২। উমেশ স্ত্রী গিরিবাল। (চাদপুর ) 
৩। হরিপদ স্ত্রী খণকুমারী ( পাজোয়া ) 

৪| গল্গাগোবিন্দ রী শিশুবাপা ( বৈগ্যাপুর ) 

৫| হেরম্ব স্ত্রী সবোজকুমারী 

চে পে 

এব কণ্ঠা! 

১। ক্ষদ্বনণি 

এক কগয! 

ন্দাকিশী স্বামী গঙ্গানারয়ণ 

দপ (কাণাহার ) 

এক কণ্ট। 

১ কিরণ স্বামী ধন্মদাস 
দত্ত (শ্রীবাী ) 

টভ্রলোকোর এক পুত্র ্ চারি কন্তা 
.১। কালিদাস স্ত্রী সাবিত্রী ১। কালিদাসী স্বামী স্ুরেন্্র সাধু 

(পাজোয়। ) ( দ্ইছট 
২। অন্নপৃণা স্বামী গোপীনাথ দা 

(নপাড়ী 
৩। শিশুবালা স্বামী দ্ব'রিক দে (ভেন্ষি: | 
৪। পিক্ষুবাল। স্বামী হরিখিলাঁস দে 
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অণীন্দ্র নারায়ণের তিন পুত্র 

১। মন্থ স্ত্রী দেবী ( বৈগ্যপুর ) 

২। প্রমথ স্ত্রী নিলিম। 

৩। নন্দকুমার স্ত্রী বিদ্যুল্লতা 

(নবদ্বীপ ) 

তকেদারন!থের ছুই পুত্র 
১। জয়কৃষ্ণ স্ত্রী অর্পণ! ( বৈগ্পুর ) 

২। কালীর, স্ত্রী অন্পূর্ণ 

( বৈদ্যপুর ) 

গিরিশচন্ত্রের এক পুর 

১। ভবানী স্ত্রী কাত্যায়শী 
( বৈগ্যপুর ) 

| 

৩। 

ত 

৯ | 

| 

৩। 

৪1 

তিন কন্তা 

১। প্রফুল্ল স্বার্মী অরুণদাঁস 

(খচদাড়া) 
উমাস্ুনদরী স্বামী ঠোঁ'পাল দাস 

( ধেলপুকুর ) 

জরিতরঙ্গিণী স্বামী বলহরি সিংহ 

( কলিকাতা ) 

চারি কন্া 

১। হিঙ্ুল। স্বামী যতিন্ত্র 

সিংহ (রঘুনাথপুর ) 

২। লীলা ম্বাম' শিশিরনন্দন 

(হৃষি) 

কুণডলা স্বামী রোহ্িনীকুমার দে 

( মালীহাটা ) 

৪| অমলা স্বামী অন্বিক দাস 

( কীর্ণাহার ) 

চারি কন্' 

সর্ববমঙ্গল! স্বামী গোবিন্দ দত্ত 

( মুঙ্গের ) 

ভক্তবালা স্বামী কালীপদ দত্ত 

(কাটোয়া ) 

সাবিত্রী স্বামী বৈগ্ভনাথ মল্লিক 
( মাঝেরগ্রাম ) 

( মৃত ) 
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রাঁজরাজেশ্বরের এক পুত্র 

১। ধন্সদাস ( অঃ মুঃ) 

স্শিবচন্জের এক পুত্র 

১। জনুরীলাল ল্লী গৌরাঙ্গিনী 

( সিউরী ) 

উমেশচন্দ্রের 

হুরিপদর ছুই পুত্র ... 

১। পরমানন্দ স্ত্রী রতনবালা 

( গোপীনাথপুর ) 

২। বস্তু স্ত্রী রজলক্মী (ভাউসিংহ ) 

হেরম্বচন্দ্রের চারি পুত্র 

১। সুশীল ২। অনিল 

৩। অজিত ৪1 মধুস্থদূন 

কালিদাসের ছুই পুত্র 
১। গণেশ 

আসন্মথচক্রের 

ছুই কন্ঠা 

১। টগরবালা (মৃত ) স্বামী 

কষ্খদত্ত ( বৈদ্ধাপুলপ ) 
২। কাত্যায়নী স্বামী অজিত 

( পাটুলী । 
তিন কন্ঠ! 

১। হৃদয়বাঁসিনী ২। সাবিত্রী 

এ৩। অভয় 

দুই কনা! 

১। পদ্মকমল ২। ছুর্গীব।লা 

এক কন্তা 

নিভাঁননী স্বামী কালীপদ মঙ্লিক 

(মাঝেরঞ্াম ) 

দুই কন্! 

১। পার্বতী 

২। শেফালী 

পাঁচ কন্ঠ! 

১। পাচুবালা ২। পুষ্গলত, 

৩। শাস্তি ৪ । ১বনলত 

৫1 সুষম! 

চারি কন্ঠা 

১। ধর্দদাসী ২ ছবি 

৩। মিনু ৪1 মটর 
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জয়কষ্ণের দুই কন্তা 
১। কমলা ২। কনমক 

কালীকুষ্ণের সাত পুত্র এক কনণ্ঠা 

১। দেবশঙ্কর ২। সাধনা ১। সরস্বত! 

৩। বিশ্বনাথ ৪1 শহোলানাথ 

৫1 জগন্নাথ ৬। রুনা 

৭। বলাই 

পরমানন্দের চারি পুত্র ছুই কন্তা 

১। করুণাসিদ্ধু ২। দিনবন্ধু ১। কত্যায়নী স্বামী মহাদেব দত্ত 
৩। জগবন্ধু ৪1 রুপাসিন্ধু ২। অন্নপূণ। 

বসন্তরান্দ্রের এক পুত্র চারি কন্ঠ 
১। অঃ মুত. ১। সুভদ্রা “| ট্রন্ুরাণী 

৩। গীতারাণা ৪। সন্ধ্য।রাণা 

বাঁমনাথের তিন পুত্র 

১। বামহরি স্ত্রী সুহদ্রা 

২। হলধর স্ত্রী শ্রীমতী 

৩। প্রস।দ 

বামহরির তিন পুত্র এক কন্টা 

১। রাজকিশোর স্ত্রী দাসীমণি ( গজাপুর ) ১। অনঙমঞ্জরী 

২। েবিচরণ জী চম্পকমণি (বামুনপাড়া ) 

৩। দ্বর্গীচরণ স্ত্রী ? 

হুলধরের চারি পুত্র , পাঁচ কন্তা 

১1 ভগবতীচরণ স্ত্রী দিগম্বরী (ভাউগিংহ ) :১। পাব্রতীম্ুন্দরী 

২। মাধবচন্জ হ্থা ব্রহ্গময়ী ( কুওড়া ) ২ | সরস্বতী ৩। শশীমখি 
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৩1 ক্ষেব্রন।থ স্ত্রী লক্মীমণি ( ঈাইহাট ) 
৪1 নন্দলাল 

ভগবতিচরণের ছুই পুত্র 

১। কুষ্ণলাঁল স্ত্রী স্বরস্বতী 

:২। দিনবন্ধু স্ত্রী সুকুমারী 

:. স্ীজকিশোরের 

€দ্বীচরণের ছুই পুস্ত 
১ । কৃষ্ধন ২। কুষ্ণজীবন 

-. ক্কষ্দনের এক পুর 
৯ | কেনারাম স্ত্রী বিগাজমোহিনী € শ্রীবাটী ) 

. ০কনার|মের তিন পু 
১ নবকুষ্ জী ব্রলবাল। ( ভাউমিংছ) 

। রামপদ স্ত্রী হরিদাসী 

৩ | শ্।মাপদ স্ত্রী প্রভাতী (পাচদাডা) 

: ক্লামপদর হৃই পুত্র 
৯১ | নন্দ ২। কমল 

:. স্্যামপদর ছুই পুত্র 
১। - ভক্ত স্ত্রী মলিন! ( জয়র।ম বাটা) 

.২। রাজকুমার স্ত্রী হৃদয়বাসিনী 

1 ভুক্তর এক পুক্র 
1১। সনত 

ৰ বাজকুমারের এক পুঞ্ত 
। অজিত 

৩৩ 

সুধামণি ৫1 হদয়মণি 

এক কন্তা 

বিশ্বেশ্বরী 

এক কন্তা 

পদ্মমূপি 

এক কম্টা 

মন্দাকিনী 

এক কন্ত। ৃ 

৯। রাজলক্ষী : 
দুই কন্চ। ৃ 

১। ভাম্মতী ; 
২। মলিনা £ 

এক কন্তা 

১। দয়াময়ী 

এক কন্তা 

১। কল্যানী 
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5গাবিদ্দহরির তিন পুত পাঁচ বন্ধু 
১। হোলানাথ স্ত্রী দয়ামঘ়ি ( কাগ্রাম ) ১। সাবিত্রী ২ | দ্রৌপদী 
২। গুরুচপণ স্ত্রী অন্নপূর্ণা (খহরান ) ৩। ক্ষেমমণি : ৪ গয়ামণি 

২য়! শশমণি ( হ1উসিংত ) ৫ | জয়মণি ; 

তভভালানাণের ছুই পুর চারি কন্ঠ 
১। বামকানাই স্ত্রী কক্সিণী (গাজীপুর ) ১। হরস্থন্দরট ২। হুর্গামণি 

২য় আনন্দময়ি (দীইভাঁট ) ৩। যজ্জেশ্ববী ৪। নিলমণি 

২। রামেশ্বর স্ত্রী শিবন্ুন্দলী ( গাজীপুর ) 

রীমকানাই পাচ পুত্র 
১। রামচন্তর 

২। রামতারণ স্ত্রী মতিশ্ুদণী ( সিরুপী 

৩। মহাভারত স্ত্রী সৌদামিনী (ক কা ) 

৪1 রসরাজ স্ত্রী রোহিনামণি ( শ্ীবাটা ) 

৫। খ্রজলাল স্্ রাধাবিনোদিনা । গাজীপুর 

ব্রামতারণের চারি পু পাচ কু! 

১। হরি জী গঙ্গ। ১1 রাজন্দ্রবাল] স্ব দুর্গীদাস দন্ু 
| ( মাথরুণ ) 

২। গিরীন্দ্র স্্ী রাজলম্স ২। ব'গলদ্ স্বাসা ধণযারী সাহা 

( বারজগ্রান ) 
৩ | 'অনত্ু ৩ স্ধাশ 

৪1 বঙ্ষবল্লত ৪1 €গাপী 

'ভাহারত্ের এক পুঞ্র দুই কন্যা 

১। গৌরছরি ১। গিবিবালা স্বামী কান্তিক বল 
( ধঙ্মদহ ) 

২। স্কুদুমণি স্বামী গোৌরীদাস 

( কীর্ণাহার ) 
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বরমব।জের এক পুত্র দুই কন্ঠা 

১। উপেন্ত স্ত্রী সুরেজবালা ১ শ্রীমঞ্জরী স্বামী কলধৌত রা 
( কীর্ণাহার ) ( কীর্ণাহার ) 

২। রামমোহিনী স্বামী বলরামদাস 
( পাটুলী ) 

অ্রজলালের ছয় পুত্র চারি কন্যা 

১। রামরঞ্জন ১। রুঞ্মোহিনী স্বামী অবিনাশ দে 

( বল্লালদিঘী ) 

২। বু।মকমল জী কমলিনী ২। ন্ুশীলা স্বামী শশীভূমণ দত্ত 

( দেবগ্রাম ) ( বেলপুকুর ) 

১। রানপ্রসাদ স্ত্রী অহলা! ৩। শিশুবাল: স্বামী ইন্দূভূমণ দাদ 
( পাঁটুলী) ( নপাড়া ) 

১। বামরপ স্ত্রী বীনাপাণি ৪। অজয়বতী স্বামী গোবিন্দ 
| বামকিস্কর সী গৌরী (কাইগ্রাম ) (মুঙ্গের) 

| রামসত্য 

গিরীন্ত্রের এক কণ্ঠ! ১। রাজন্ুত। স্বামী কান্তেক দিংহ ( পাটুল 

€গীরহরির এক পৃল্র 
১। রামস্ুখ 

বলামকমলের ছুই পুত্র ১২৮০৮ ০৮ ছুই কন্তা 
| নারায়ণ প্রসাদ ১। বীনাপাণি : 
(| মধুহদন ২। ফুরু | 

ব্লামগ্রসাদের চারি পুল ২২০০০ ৯৮ এক কনা 
| বিশ্বশাথ ১। মায়! 
| কাশীনাথ 
| কেদারন।থ 

| 
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রাঁমরূপের ছুই পুত্র .... ০০ এ এক কলা 
১। নন্দছুলাল ১। স্বেতববণী 

২। সচিছুলাল ৃ 
রামকিঙ্করের এক পুত্র. ০.০ এক কমা 

১। হুরকালি ১) তাধানুন্দরী 

রামস্থখের এক পুত্র ঃ 
১। নলিনাক্ষ স্ত্রী সাবিত্রী ( করজগ্রাম ) 

নলিন।ক্ষের এক পুত্ত 
১। জয়দেব 

দক্ষিণ রাক্রী কায়স্থ ৷ 

কাটোয়া খানা চাগুলা নিবাসী 

ওীযুক্ত স্ুবর্ণরুষ্ণ €চীধুরীর বংশ-পরিচয় ॥ 

মণিরাম। তশ্ত পুল নবীনচন্ধঃ তশ্ত পুল কাশীচরণঃ তশ্ত ক্থত (১) র।জারার 

(২) রানচল্দ (2) কষচক | 

রাজারাম সুত দুর্গাচরণ, তত্ত সত গঙজারর 1 গঙ্গার নত (১) দেবিদাস 

(২) ভোলান।!থ (১) পার্নতীচরণ। দেবিদাস এন্নাপী হন। গোলানাথ শ্রুত 

'বিশ্বনাথ | বিশ্বনাথ প্লুত (১) গিরিশচন্দ্র (5) কৈলাশউক্জ । গিরিশচন্দ্র 

গিরিশচন্দ্র সুতি পঞ্চানন । 

পার্বতীচরণ শ্থুত (১) নবকুমার (২) নারারণ (৩) ঈশানচন্ত্র, পত্ী 

রাজলঙ্গী। নারায়ণ সন্ন্যাসী হন। 
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ঈশ(নচন্ত্র সুতা (১) আনন্দময়ী (২) রাখালদসী, সতত (১) ভবানন্দ 

(২) অপানন্দ (৩) সর্বানন্ন (৪) শ্যাম।নন্দ (৫) পরমানন্দ (৬) পুর্ণানন্দ 

(৭) কৃষ্ণানন্ন। 

আনন্দময়ী সুত কালিদাস, তশ্ত সুতি আগ্যনাথ রাখালদাসী শ্রত ধোতিণী- 

কুমার, ততৎ্স্থত কালী । | 

সুধানন্দ সুত। ইন্দুবাল1, পুত্র (১) দাঁশরথি (২) শক্ত । সুধানন্দ পুল 

(১) সুবর্ণকৃষ্ণ (২) বগলাচরণ (৩) কমল।চণ সুতা (১) মন্দাকিনী (৩) বাঁধারাণী 

(৪) যোগমায়া। মন্দাকিনী ভুত বিমলেন্দু, কন্ঠ! সাবি্রী, রাধার পীর পুন 

(১) পঞ্চানন (২) পরেশ, কন্ঠ! শোভা | 

যোগমায়া পুজ (১) অমরেজ্জ (২) সমরেক (5) গিরীন্ত্র। কন্তা। (১) শাস্তি 

(২) অন্নপূর্ণা (৩) ছুর্গা | 

সুবর্ণ কৃষ পুল বাসুদেব; কনা শিবানী ও মায়ীদেবী। কমল।চরণ পুজ 

নাহারেন্দু ও শির্লেন্দু। 

কন্ঠ! (১) বাণী (২) ছায়! (১) হেন! (৪) রেণা । 

বিবৃতি । 

১। ভবানন্দ সন্যাম ধশ্ম গ্রহণ করিয়া বসুধানন্দ নাম লয়েন। 

বোলপুরের মন্নিকট মুলুকের ডাঙায় ত!হার আশ্রম ছিল! | 

(২) সর্বানন্দ বগুড়া জেলার মালতী শগর শ্মশান ঘাটে মাধন$ করিতেন। 

তাহার আশ্রমের নাম ন্ুবোধানন্দ। 

(৩) শ্ঠামানন্দ হরদেবের লীলাভূমি বীরভূম জেলার কেন্দ্র গ্রামে 
সাধনা করিয়া গিদ্ধিলাভ করেন। তিনি কাঙ্গল! ক্ষেপা শ্লাম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । অগ্ঠাপি তাহার অনেক কীন্ভিকলাপ ক্রীহার ক্তগণ দ্বারা 

কীন্তিত ও রক্ষিত হইতেছে । মাঘ মাসের ১ল! দিন!বধি ১ দিন ব্যাপিয়। 

বিরাট মহোৎসব হইয়। থাকে । 
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বোলপুরের সন্গিকট মণিকুণ্ড নামক স্ক।নে রা আরম ডিল। ৃ 
(৫) কৃষ্ণানন্দ সন্নস গ্রহণ পূর্বক কাশীধামে বন্থুপিন বাস করিয়া পী্ত্যি 

লাত করিয়াছিলেন । তাৎক।পিক মাম উহার অতয়গিরি ছিল। ২ 

দেখ! যায়, এই বংশে সাতজন মন্নাাসী । শান্সের উক্তি 

(৪) ডর সন্যাসী ছিলেন। নিজ নামেই অন্ভিহিত হহতেন। 

“কুলং পখিঞ্রং জননী কুঠার্থাও : 

বিশ্বস্তর! পুণ্যবতা চ তেন। 
৬ ্ ্ রং 

যতিঃ মন্্যাসী বা ্রহ্মবিদ হভতে কুল পবিক্জ। জনন 

পৃথিবী পুণযবতী হন। 
বগল!চরণ পুল ১। রাজাব।ম »। অভিরাম ৩। ভরেরাম কনা আনীত | 

সর্ববানন্দ কণ্ঠ চিণ্ময়া স্বামী মখাশচন্জ পাল। সাং চাওুলী। অভিজ্ঞ 

অ।মীন। পুল ১। নারারণ ২। গোপীনাগ | ৩) নধু্দন কণ্যা ১। শনোরমা 

২) অনপূর্ণ। ৩। বাসন্তী ৪1 শঙ্গরী। 

রুঙার্থ, এবং 

নিরঞ্জন মল্লিতকির বংশ-পরিচয় 

কাটায়! | 

মল্লিক” শব্দে “প্রধান? বুঝ!য় । আরপা ভানার মালিক শন্দ হইতে 

এই শন্দের ডৎপঞ্ি হহয়াছে। ভ৯15 অনুমান হয় এটা নবাব দত্ত উপাধি। 

বৈঝ্বচরণ মলিকের পুল পঙ্গাদর। তত্পুল গোপাল পন্থী বিধুমুখী, 
কাটোয়। নিবাসী বাধব দ[সের কা । গে!পালের দুই পুল। ১ রাপধিকা- 

প্রসাদ ৭ ভরিদ|স্। ভরিদায অকাল মৃত । বাপিক প্রাসাদের তিন পত্বী। 

১। রূতিশ্ুন্দরী, ২। মলতীন্রন্দরী ৩1 কাশীখরী। রতি অপুজ্রক। 

মালতভীর গর্ভজাত পুজ ১। ভেনরঞ্জন (অকাল মৃত) ১। নিরঞ্জন। 

৩। র।মরঞ্ন, পন্থী কাননবাল।, উচয়ে মৃতু । কন্তা ১। পঞ্চাননী 
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র 

(বালবিপবা)। ২। বত্রময়ী (অংমুঃ) ৩। অচল নন্দিনী (মুত! ) 

৪ | ব।জলক্পী ( অঃ মৃত )! 
কাশীখরীর গর্ভজাত পুল পঙ্্দাম, কলিকাতার ল্যান্স ডাউন রোড স্িদ্ 

রাজকুমার সিংহের কন্া অপুসরীকে বিবাহ করেন। 

নিরঞ্জন মাথরুণ গ্রামের শিবরুঞ্ণ দত্তের কন্তা আন্লাকালীকে বিবাভ 

করেন। তাহার চারি পুল। ১। হুর্।পদ ২। অজিতকুমার ৩। অনিল- 

কমার ৪| বিজয়কুমার। দুর্শ(পদর প্রথম বিবাত লঙ্ষৌ বাসী হবেকছ 

মল্লিকের কনা স্বধারাণীর সহিত। ততপতী গর্তে দ্বিতীয় বিবাহ হয় 

বণডড। বাশী নিতাযগোপাল দাত্তের কা বাধারাণীর মভিত । পুজ ছুইটী। 

১। প্রণবকুমার ২। দিলীপকুমার | | 

মালতীর পিতা, গোগীনাথপুর নিবাসী ভবিদাস দত্ত, তৎপিতা গদাধর, 
ততৎ্পিতা নিতাগোপাল। মালতীর মাত রুসিকা জন্দরী। 

নিরঞ্জন বাবু গন্ধবণিক (ইহার! এক্ষণে বহু পণ্ডিত মওলী কর্তৃক বৈশ্য 

বলিয়| গ্রতিপাদিত হইয়াছেন)। ইনি শিজগ্রাম কাক্টো।তে লৌহ ও 

লৌহজাত দ্রন্যের বাপসায় করেন। এটা, ইপ্হাদের পৈতক বাবসায়। 
নিরঞীনবাবু বাবসায় কম্মে বেশ বিচক্ষণ । ব্যবসায়ীর এক গুণ মিষ্টভামিত:, 

সেটা ইহাতে হজেই উপণন্ধি ভয়। 

ইনি পিতৃ-ম্বৃতি স্বরূপ ১৩৩৩ সালে (যখন এ গ্রাদেশে একটাও নলকুপের 

আমদানী হয় নাই) | নিজ কাটোয়াতে সাধারণ জনগণের জলকষ্ট 

নিবারণ কল্পে নানাধিক মহত্র মুদ্রা ব্যয়ে এক নলকুপ খনন করিয়া দ্যা 
" বহুলোকের আশীর্ব!দ অজ্জন করিতেছেন | ১৩১৫ সালে ইহার পিত্ৃ-গ্রচশিত 

দুর্গে(ৎসব ক্রিয়াটী যথারীতি মম্পন্ন করিয়া আফিতেছেন। এতুপলক্ষে 

তিনদিন ব্যাপিয়া স্বজন কুটুধাঁদ বনুলোককে হেজন করান। উনি 
দশের হিতকর্ম্মে উৎসাহী ও উদ্ভেগী। ইংরেজী শিক্ষিত সম্পৃক্ত 

হইলেও দেব দ্বিজে ইহার চক্তি দেখা যায় 
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দক্ষিণ রাতী কায়স্থ 
মজুমদার বংশ । 

ইহারা দক্ষিণ বাটীয় কায়স্ব--মৌলিক দে-উপাধি মঙ্জুমদার। 

গোত্র আলিম্মন। বর্মন নিব।স-মাঝের গ্রাম। রাণাঘাট মু্সিদাব।দ 

রেলওয়ের বেবগ্রান গ্রেশন হইতে ৫ মাইল। আদিম নিবান চখুন্দী_ 
সাটিয়।রি (নদীয়।) হইতে ৬ মাইল । বংশের আদি পুকষ ৬ছ্ুগারাম 

মজজুমদ।র (অবিবাহিত) চ।কুন্দী নিখামী বৈষ্ঃব ছিলেন। চাকুন্দীর বর্তমান 

চৈতন্ত বিগ্রহ ইহ।রই প্রতিষ্ঠিত 

কিহ্বদস্তী আছে গছূর্গারাম মজুমদার চাকুন্দী নিবাস 
'অ]চাধ্য প্রভুর সনে ধার সহবাস” 

দুর্গ(র।মের মহোদর ভজয়র(ম মজুমদারের প্রপোত্র পুত্র ৬স্বরূপ নার।য়ণ 

গিপাহী বিদ্বোহের ভয়ে চাকুন্দী তাগ করিয়া মাঝের গ্রানে আয়া বাম 

করেন। ইহার পুর ৬গঙ্গাগোবিন্দ ছুষবাঁর দার-পরিগ্রহ করেন এবং উভয় 

পরীর গঞ্ডে চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্ঠা জন্মগ্রহণ করেন। পুরদের মধ্য 

৬সর্দেশ্বর মন্্বুমপার মাঝের গ্রামের স্বনানধন্য পুরুপ, ইভর নয় পু জীবিত 

আছেন-_-ভঠাহারা যকলেছ' স্শিক্ষিত, গুণী অথবা উচ্চপদদ্থ। 

প্রধান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

এগবেশ্বর মজুমদার | ইহার বাল্যজীবন “নটিরারি? গ্রামে মাতুলালিয়ে 

অতিবাহিত হয়। হননি সব্জজ ছিলেন। ইংরাজী ৩!মাদি আইনের 

ইনি বগান্ুবাদ করেন | ইনি মাঝের গ্রামে জর খনন ও অট্টালিকা 
নির্মণ কবেন। 

শ্রীযুক্ত সত্যগ্রসন্ন মন্তুমপার__এম-এ, বি-এল। অবসর প্রাপ্ত জেলা 
ও সেসন্ জজ । কলিকাদ্তা মভানির্বাণ রোডে বাস করিতেছেন। 

১৯৩৭ খষ্ট।ন্দে ইনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রপ্থু হন। 
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শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাম মজুমদার বি-এ, বিদ্য।রত্বু প্রায় ত্রিশ বত্মর শিক্ষকতা 

করিতেছেন। সম্প্রতি ইনি ঈ।ইহট স্কুলের হেডমাষ্টার। ইনি কন্দি ও 
স।ছিত্যিক। ইহার রচিত “তারার হার” ও 'বুল্লেসংভার দীপিকা "গ্রাকাশিত 

হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত শিবদাস ম্জুমদ।র বি-এল--উকিল। 

শ্ধুক্ত ছ্িজদীস মজুমদার এম-এস্ সি-ভারত গভর্ণমেন্টের ষ্েসনারি 

বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার। এনং চার্চ লেনে বাস করেন। ইনি 

ভাঁগলপুরে বিবাহ করিয়াছেন । 

শ্রীধুক্ত ম্বণালকান্তি মজুমদার বি-এ। ইনি গশ্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি 
পাইয়া বিল।ত যান। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের প্রিন্টিং বিভাগের 

সহকারী ম্যানেজার। ইনি সাহিত্যিক ৬্দীনবন্ধু মিত্রের আব্মীয়াকে 
বিবাহ করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি মজুমদার, এম-এ; এফ-আর-এস্ (13007. )। 

ইনি বেখুন কলেজের অগধ্য।পক ও সুলেখক। 

শীধুক্ত বিমলকান্তি মজুমপ।র এম-এ|। ইনি ইতিহাসে ডবল এম-এ। 
সম্প্রতি কলিকাতায় সরকারী চ।কুরী করিতেছেন । | 

শ্রীবক্ত অমলকান্তি মজুমদার এম-এ ং বি-এল। 016 ৫০. ৯০০, 

[8৬ 007061 

শ্রীযুক 0গাপ।লদাম মজুমদার। বেঙ্গল লার্ভে ধিতাগে কাজ; কবেন। 

ইনি চি্রকর ও সঙ্গীত রচয়িতা। 
»স্থ্ামাগ্রস্ন মজুমদ।র এম-এ ; বি-এল। কলিকাতা বিটা দে 

উজ্জল রত, কলিক।তা৷ হাইকোটের উকিল ছিলেন। ৬রামেন্ত্র নার 

ত্রিবেদীর সমসাময়িক। ইনি শুখর। যুস্তফী পরিবারে বিবাহ করেন । 

৬হুরিপ্রসন্ন মন্দার । মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকিল ও ৭০5৩ 

[17105] 5০০161৮4 সভ্য । 
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বদ্ধমান “জলার মন্ত্রের থানার অআধাঁন ব্রাহ্মণপাড়া গ্া£মর 

ক্ষিতাশচন্দ্র বিশ্বাসের বংশ-তালিকা ৃ 

( দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ ) 

মূল পুরুম হরেরুষও ১। কষকিঙ্কর ২। রামদ ৩। ব1% নরসিংভ 

৪| সনাতন ৫| সুত বিইারালাল ও যে!গেন্থলাল ৬। 

বিহারীলালের ১ পুত্র ও ুই কন্তা-_পুঞর ক্িতীশচন্দ, কল্সা গ্রাহাবতী ও 

কিরণশশী ৭। গ্রাভাবতীর নদীয়া জেলার সোণাাঙ্গা শুকপুখরিয়া গ্রামে 

বিবাহ হয়, স্বমী মৃত । ইহার তিন পুর যণ।--করুণাময়, শ্ধাময় ও 

অমৃতময়। কিরণশশীর £নরখ্ডের মিত্র বংশের শিবনারায়ণের সহিত 

বিবাহ হয়, বালবিধব1। 

ক্ষিতীশচন্ত্র সুত অর্দেন্দুশেখর, শ্রদিন্দুশেখর ও কন্া হুর্গেশনন্দিনী 
৮1 অদ্দেন্দুশেখর স্থৃত মুগাঙ্গশেখর, শশাঙ্গশেখর ৪ আহীকন্দ্রাশেখর ৯। 

যোগেন্সলালের কন্তা পধর্মদাসী স্বামী মত্যকিঙ্গর পালিত, গ্রাম 

আষ্ট্রেকুড়। 

ইভারা দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ! সচরাচর বিশ্বাস উপাধিতে পরিচিত । 

বোধ হয় এ উপাধি নবাব হইতে গ্াপ্ু । মুলে ভার গর্গাখষি গোজরেজ 

দাস সোম উপাধি ভূষিত পরিচয় দিবার সময় ইহারা হুশলী জেলার 

বিকিটার ঠাকুর বলহদ্র2য15র সশ্থান পলিয়। পরিচয় দেন। ইভা! সাধ্য 

মৌলিক বংশ । 

বর্তমানে বাহ!কে মল পুরুব ধরা হইয়াছে) ভীহ।র  বন্তপুরুষ পুর্বে 

হট্ররাম নামে একজন স!ধু পুরন এই বংশে লগ্াপ্রইণ করিয়াছিলেন, তিনি 

তপস্তার় বাণলিঙ্গ শীপামৃন্ডি শিব গ্রপ্ত হইয়াছিলেন। একটি পু্ষরিণীর 
পাঁড়ে অশ্খতলায় স্তিনি তপন্ত। করিতেন | এখন সে বুক্ষ নাই, পুফরিণী 



পাটনী--গাঁচিষ্য বংশ ৪৩ 

'তপন্তাঃ নামে খাত হইয়! 'অগ্াখপি বর্তমান আছে। উহার তগন্তালব্ধ 

শিবের এখনে! নিয়মিতরূপে নিত্য সেবা চলিতেছে | শিবরাত্রিতে 

যাত্রিগণ পূজা ও রাতর-জাগরণ করিয়। খাকেন | ১৫ই চৈত্র হইতে 

১ বৈশ'খ পর্যন্ত ধুমপাঁমের সভিত গাজন সম্পন্ন হয় । 

রোপা নিবাসী শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম। মুল গ্রদন্ধ। 

টকবর্ত আধুনিক মাহিষ্য পোটনী) 
€শ-পর্রিচক়্ ॥ 

শ্রীযুক্ত হরপ্রমাদ দস, বি-এ, বি-টা মভাশয়ের বুদ্ধপ্রপিক্তামহ ৬নিদ নাম 

দাগ (নিদানরাম দাত টা পুরুমের পরিচয় পাওয়া সন্তুব চে যেতেড 

ইহ|দিগের শালী রক্ষণ গ্রথার তাদুশ বাধাবাধী ছিল না। এক্ষণে সে 

পিকে দৃষ্টি পড়িয়।ছে ঈহ। বড়ই আনন্দের বিষয় । ) 

নিদানরাম দাসের ধারা 

৬নদানর।শ দাস ১ স্তুতি ৬ধনরাম দাস (আ্্ী তহাদাই )২। সুতি 
৬লক্ষীর।ম দাস (করা তএঅরুণ ) ও ৬পনারান দাস লঙ্কর [স্ত্রী ৬সরণ।। ৩ । 
পনারাম পাঁয আত ৬ন্বরপর!মঃ ৬জয়বা!ম (জী ৬কনকলতা ৬যোণ্ার!ম লঙ্কুবের 
কন্যা), ৬নীলমণি, ৬ন্ুনরী (কা) ও ৬পাডিরাম দাম ৪। 

এজয়রাম দস লঙ্কর কন্া ৬সোহাগময়ী ও পু শ্রীহরপ্রমাদ দাম বি-এ, 

বি-টী (কী শ্রীমতী গরবালিনী, এরতণমণি লক্গরের কন্টা ) ৪ । 
হরগ্রাগাদ দাসের ২ পুত ও ২ কন্ত। যথা শ্রীমত। পৃ লীম!ন্ 

গ্রশাসচন্্র দাস, শ্রীমান হিম।ংশুশেখর দাস ও শ্রীমতী গ্রভাবতী ৬ 
উ্লীহরগ্রাসাদ দাম বি-এ. বি-টী_ইনি অনসরগ্াপ্ত হার 

ডেপুটা-ইন্পেক্টর | জন্ম কাছড় জেলার অন্তর্গত হাহপাকান্দী আহকুমার 
উত্তর কাঞ্চনপুর গ্রামে, ১৮৮৩ খষ্টাকের ২৮শে সেন্টেম্বর। জাতি 

কৈধর্ত (পাটনী ) বর্তমানে মাহিযা। গোত্র শাগ্ডিল্য। ইনি নিয়-প্রাইমারী, 
উচ্চ-এর|ইম।রী, মধ্যবলগ, এণ্টন্দ ও এফ-এ পরীক্ষার প্রত্যেকটাতে 
বৃন্তিলা5 করায় ইহার শিক্ষার পথ সুগম হয়। ১৯৮ খষ্টান্সের মার্টম।সে 
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গৃহীত কলিক।তা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উদ্দীণ হয়!)  বত্মর 

২২শে জুলাই পূর্ববঙ্গ ও 'খাসাম গবর্ণমেন্টের অধীন স্কুপ! সমূহের 

সব্-ইন্দপেক্টর রূপে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রথম নিধুক্ত হন ১৯১১ 

ইংরাজীে শ্রীহট জেলার শুন/মগঞ্জ মহকুম।য় নদী হন 1 ১৯১৩: :ঈংরাজীর 

ম।চ্চ মাসে গৃহীত পরীক্ষায় টাকা ট্রেনিং কলেজ হইতে বি-টা স্রী লা 

করেন । ১৯১৯ খৃষ্টানদের ২র! ফেব্রুয়ারী হইতে সুল সমূভের ডেপুটা“উন্সপে্টর 

পদে উন্নীত হইয়! করিমগঞ্জঃ হ।ইল|কান্দী, সুনামগঞ্জ ও পুনঃ ভাইল[কান্দীতে 
উক্ত পদে কার্য করার পর ১৯৩৯ ইংরাঁজীর ১৬ই ফেব্রুয়।রী, গবর্ণজেণ্ট চাকুরী 

হইতে অব্মর গ্রহণ করেন। ইনি ১৯২৫ ইংর।জী হইতে “৯11 আমাঁজ 

সঞ্জীবনী সমিতির” ভাইস্ প্রেসিছেন্ট স্বরূপে কাধ্য করিয়া আতেছেল | 
গত ১৯১৪-১৮ ইংরাজীর ইউরোপীয় মহাসমণে গবর্ণমেন্টের গাহাযাকলে 
এবং সিল্হার-জুবিলী, বিহার ভূমিকম্প ও অঙ্টাতা দেশহিতবর অন্বষ্ঠ।ন 
উপলক্ষে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রত এবং ব্যক্তিগত দান জগ্গ ইমি জোক সমাজে 
পরিচিত। বর্তমান মহাঁসমরে 9 ইনি প্রাদেশিক যুদ্ধ ফণ্ডে যথাসাধ্য দান 
করিয়াছেন। 

ইছাদ্িগের পূর্ববপুরুনগণের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা স্ুকঠিণ | খুব 
সম্ভব পাটুলীপুত্র বা বর্তমান পাটনা জেপার কোন স্থানে ছিল। প্রায় ছুই 
শত বৎসর পুর্বে ঠাহার। চেরম্ব রাজো (বর্তমান কাছাড জেলায়) আসিয়া 
তাহাদের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । একবারের মগের তাগানের 
(বান্মিজদের কর্তৃক হৈড়গ্ব রাজ্য "আক্রমণ ও লুখনের) সময় গমের অন্য।ন্ঠ 
অনেক লোকজন সহ এই বংশের অনেকেই নিকুদিষ্ট হন। 

ইভাদের 5 পাছাড়ে আপনাদিগকে মাহিষ্-ক্ষত্রিয় বলিয়! 
পরিচয় গ্রাদান করতঃ দ্বাদশ দিবগ আঅশৌচ গাঁলন করিয়া আসিতেছেন। 
দৈৰ ও পৈতৃক গালি শত উহার পুরুষের নাসের আস্তে “দেববন্মী” ও 
ল্লিলোকের নামের অস্তে দেবী? শব ব্যবহ।র করেন। ইহার! বিধু শক্ত 
আসাম পবর্ণষে্ট ইহ([দিগকে মাহিষ্য পরিচর় গ্রদান জন্য কাষ্ট হিপ 
অস্তুভুক্ত করিয়াছেন | 

১০ই 'আাগঞ্ট, ৯৯৪০ | 
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এ রাজবংশ ক্ষত্রিয় জাতি মল্ল ভূপতি বলিয়া পরিচিত। 

শ্রীীমদনমোহন বিগ্রহ ও মল্পরাজ বংশ । 

তেবে দেখ দেখি রে ও মন। 

বিষুপুর মল্পভূমি ডিল গুপু বৃন্দাবন । 

বৃন্দাবন তাজি যথ! আসেন মদনমোহন ॥ 

মহাপারর গৃহে জন্ম ক্ষত্রি রাজন্ঠ নন্দন । 

পিত। মতা ত্যজেন তারে খিষুঃ (জগন্নাথ) করিতে দর্শন ॥ 

বল্যকালে বাঙ্দী যত্রে ধর হইল পালন। 

গহন বনে গোচারণে তারে পাঠান ব্রাহ্গণ ॥ 

পিপিপি 

সর্পে দণ্ড ধরে যারে নিবারি মিছির কিরণ । 

তিনিই রাজ! আদি আল্পবীর পুরুষ রতন ॥ 

এক শত এক সালে করেন রাজত্ব স্থাপন। 

আহি প্রহুয়পুরী রাজ।র রাজ সিংহাসন ॥ 

পুরুষান্ুক্রমে হয় মল্পরাজ্য বিস্তারণ। 

দেবালয় জলাশয় কিব। কব বিবরণ ॥ 

কেন্প! কামান হাতী ঘোড়া উট ফৌজ অগণন। 

বুদ্ধে আসি বগী বীর ভাস্কর করে পলায়ন ॥ 

কেল্লার উপর মদনমোহন করি অশ্বে আরোহণ । 

এই যুদ্ধে দলমাদলে করেন গোলা বরিষণ ॥ 

ংশের শেষ স্বাধীন পুরুষ শ্রীক্রীমহারাজ উচতন | 

ধর দানে বৃত্তিতোগী যত মল ভূমের ব্রাঙ্গণ ॥ 
দামোদরের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ রাজের আগমন । 
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স্বাধীনতা লোপ করি করেন করের স্থাপন ॥ 

সলঙ্গী মন্দির ত্যাগী হন শ্রীমদ্নমে।হন। 

জমদারী নিলাম হয় ক্ষধ্য অস্তের কারণ ॥ 

দয়। করি হংরে রাজ করেন পেন্দেন অর্গণ | 

অল্পক্িন পরে রজার হয় বৈকৃঞ্ে গমন ॥ 

সাঁদব, তগাপ'ল, বীমরু ক্রমে রাজা তিন ভল। 

ইংরেজের রভিত গে করেন স্বগে আরোহণ ॥ 
বাসন শুশ্গ সিংভাসানে মিংই নীলমণি রাজন্। 
ঠার আমলে মল্লভূমে হচ্ছে এই একছিবিষন্ ॥ 

একজিধিসন্ পাত কর্ত' শীবুক্ত চট্ট চারণ । 

ভারি গুণ মল্লকূম কহ করিবে কীন্রন ॥ 

ভংরাজী ১৯০০ সাল, গ্রুদ এর কুষি-শিলির দ্বিতীয় গীত | 

রাজাদিগের পুবেভিন্ত লোভীর উপাপি মভাপাত্র। তাহাদিগের 1 এ 

দিপা লাউগ্রামে। তথায় আদি মঞ্জের জন্বাহয়। জন্মামাধ মা তবিয়োগ 

তেতু ছুদ্ধবতী ধাত্রী বাগদা জাতীয় এক ললনা কর্তৃক গ্রতিপালিত! ২ তজ্জগ 

বাদী অপবাদ বস্ত্রহঃ বাণিজ্যব্যবগায়ী ক্ষারয় মস্টান। উন শাথমতঃ 

বিঞ্ুপুরের ৫ ক্রোশ ব্যবধান প্রপিদ্ধ স্থান গন্গড্ আমে রাজত্ব করেন। 

এহবংশ ৭০* সাত শত বৎসর বাপ বিষুরপুরে গ্গাধীন তাবে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । বিষু্পুবের মন্দিরে মল্লংনেণ লেখ আছে। উহার 

স্বাধীনতা প্রতিপন্ন হয়! সঙ্গাতবিগ্যায় বিষুপুর বাঙ্গালাদেশের শীর্ষহান 
বলয় গণ্য ছিল । নফুপুরের মল্স রাজবংশ ক্ষত্রয় বলিয়। পরিচয় দদন। 

বিষুপুরের রাজাদিগের কাণ্তি। 

অনুনান লাঙ্গাল, ২০৯ সালে বিষুপুরে কাকরমাটার কেল্লা প্রস্তুত হয়। 
গ্রবাদ এই থে এর সময়ে গ্রস্তর ও ইষ্কনিন্সিত ৩০০ দেবালয় মংস্থাপিত হয়। 
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গ্রশস্ত জলাশয় যাহ! বাধ নামে খ্যাত। তন্মধো লাল্বাধ সর্ব গ্রধান | 

উহার দৈর্ঘ্য গ্রায় একবর্গ মাইল । মল্লসন যাহা নভম্মদীয় সালের ১০১ 

বৎসর পরবস্তী। 

গরমের নাম ও অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ও কোন্ রাজার গ্রতিষ্ঠিত ও মল্্সন ও 

মন্তব্য | 

১ লাউগ্রাম দণ্ডেশ্বরী আদিমক্ল ১ সাল কোতলপুর খান।। 

২ কান্দোড ষটচক্রবাহিশী জয়মল্প ৩৫ এ বিষুপুব প্র । 

৩ রাধামেহনপুর শ্যামটাদ ছজ্জয়মন্জ ৪০১ এ । 

৪ ডিহ্র বারেশ্বরশিব পুরীমল্প ৬৪১ বিষ্পুর | 

৫ বিষু্পুর জগরাথজিউ পতিতমল্ল ৭৫৫ রাজধানী বিষুপুর ইহাই আদি 
মন্দির। 

৭ একতেশ্বর শিব বীরমল্প ৮৫১ । 

৮ মূন্মায়ীঠকুরাণী বীরহাম্বীর ৯০৭ 

৯ দশভুজ। আগ্যাশক্তি 

১১ মল্লেশ্বরশিব বারসিংহ ৯২৮ 

১২ মাধগঞ্জ মদনগোপাল এ ৯৭৬ বিষ্ণুপুর ৃ 

১৩ ম্দলমোহন কলিক।তার গোকুলমিরে হরণ করিয়া লয় : ১০০৪ স।লে 

দুর্ভুনসিংহ কৃত ৃ 
১৩ বিষুণপুর রাধাশ্াম ঠাকুর চৈতন্সিংহ ১০৬৯ | 

১৭ চিন্মুয়ী 

1 

বিষুপুরের র।জার্দিগের কীনতিস্তন্ভের কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! গেল |, এখন 
শেরামও ন।ই গে অধেধ্যাও ন।ই | পূর্বে ইহ! রামরাজা বলিয়। বীর 

্ 

রর 

ছুল। 
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8বশ্যজাভি। 

বঙ্গে পাশ্চ।ত্য জাতি (আগরওয়াপ] বণিক) 

আনা পকাপিলতত ডিপ গত ১১ আিতিকালি ৩ এ 

জেলা মুগিদাবাদ নসীপুরের রাজনংশ বিবরণ ।: 

এই বংশ ক্্যবংধীয় বলিয়া! পরিচিত। এই স্থলে কেহ কে আপনি 

করিতে পারেন যে, হুর্যবংশীয় বপিলে ক্ষতি সন্তান বুঝায়! তদুন্তরে 

আমর] তাহাদিগের দ্রান্তি নিবরাস করিতে গ্রাবৃত্ত শইলাম। তাক্ষণের! চারি 

জাতির কন্ঠ! পত্রীস্বে গ্রহণ ফরিতেন। সস্তানগণ স্বীয় স্বীয় মাডলর্ণ হইলেও 
পিতৃপরিচয় স্থলে অমুক ত্রাঙ্গণ সাস্তান বলিয়! পরিচয় দিয়া আসিতেন। 

তদ্রপ ক্ষজিয়গণ জিবণধের কন! গ্রঠণে অধিকারী ছিলেন ; স্রতর!হ স্ু্যবংশীয় 

কোন প্রসিদ্ধ পুরম বৈশ্যক্গা! শাধাত্বে পিজি 
বৈশ্তজায়র সন্তান অবশ্য বৈশ্য বলিয়।ই পরিচয় দিত সঙ্কুচিত হয় না। কিন্ত 

পিহৃপরিচয়ে কদাচ পিতার নামে হর্যযবংশীয় ক্গঞ্যিপুল পাতী 5 বৈশ্ঠপুজ ৩২ 

বলিয়া উল্লেখ করিবে না। এই হেতু বশতঃ শশাপুরের রাজবংশের আদি 

গ্রভণ করিয়াছিলেন সেই 

পুরুম কোন এক ইদানীগুন রাজ। গর আপনাকে কু্যবংশীয় বেগ্ত বলিয়া! 
অভিহিত করিয়াছেন। 

এ কথাটা নিতান্ত দৃধ প অমুল্ক নহে । দৃষ্টান্ত স্বব্ূপ এখানে মহার!জ 
আদিশুরের মামোল্লেখ কর। যার। তিন জাতিতে বৈগ্ক ( অথ ) হইলেও 
নিজপরিচয়ে “ষধিনাথ পংশীয়” অর্থ।ৎ চন্দ্রবংশীয় “্ঞাচ।রচরিত” বলিয়া 

ঘুণাঙ্ষরে পরিচয় দিরাছেন। ইভার তাৎপধ্য আর কিছুই নহে। 
কলিকালে ভপতিগণ স্বেচ্াচার হইয়াছিলেন। াভারা কলিকালের 

নিমিদ্ধ বৈবাহিক সঙ্বন্ধ নঙ্ধনের পিয়মে আপনাদিগকে বদ্ধ রাখিতেন না। 
উ বিনয় হারা নিরস্কুশ ছিলেন । সুঙরাং শীয় স্বীর জাতি ব্যতীত অন্ট 
বর্ণের স্ত্রীরত্র গ্রহণ করিতেন। তখন কঠিতেন, “নীচ।দপৃযভ্তম। বিদ্য। জীরত্বং 
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দুল দূপি |” সুতরাং অপত্যগণ মত্বর্ণ বাতীত পিইবর্ণ হইতে পারিত || 
কিন্ত পিইপিতামহাদির উদ্ধীদেহিক ক্রিয়াস্থলে পিহগেত্র উল্লেখ পূর্বক 

অপনদিগকে ব্রত] করিতেন এবং নিজ নিজ মঙ্গলিত কধ্যেও মাতুজাতির 

পরিচয় দিতেন, কিন্তু মামাজিকতার বিচার স্থলে সর্ব বিষয়ে স্বকীয় 

ন।তৃধর্ণের নাম মংকার্ভন পূর্বক আত্মজাতির আচার ব্যবহ।রান্মসারে ক্রিয়া 

কলাপ সমাধা করিয়। আগিতে পরিতেন না। কদ|পি পিতৃজাতির 

গোজাদি গেপন করিতেন না এবং পিহৃজতীয় সমাজের নিকট পিতৃঙ্গতি 
বলিয়া পরিচয় দিতে সাশসীও হইইতেন না: ক্ষমতাও ছিল না। 

নসীপুরের রাজবংশের জ্ঞাতিঃ কুটুম্ধ ও স্বজ|তি বাঙ্গালার অনেক সকলেই 

দুষ্ট হয়। ইহার। আপন।দিগকে পৈগ্তশ্রেণীতে অভিহিত করেন। এই 

জাতির বাগ|লাদেশের শমাজ স্থান নিয়ে গ্রদত্ত ইইল। কলিকাতাঁর 

বড়বাজ|র, শ!গলপুর, উল।ওঃ পাটন।) গয়া, ছ।প্রা ও ছ্বারভাঙ্গ! গ্ান্ঠৃতি 

স্থান। 
রুষি, পশুপালন, কুমার গ্রাহথতি বৃক্তি খ।কিলেও বেগ্ভের গ্ধান বুকতি 

বাশিজ্য। সুতরাং বাণিজ্যোপলঙ্গে অথব| তদ্বাপদেশে বাঙ্গালায় এই 

জাতির আগমন |" এখানে কেধল নসীপুরের রা।জবধশর বিবরণ মাক 

গ্রদশিত হইল। যথ|_-বাঙ্গালীভ।বাপন্ন বৈশ্যজাতি | 

দাক্ষিণ।ত্যের কালীকোটের বিজাপুরের রাজ। সগর এই খংশ্র 

আদিপুরুষ বা মূল (১)। তথ্পুত্র মহারাজ রাঁওত (২)। গৌআমহারাজ 
ভারাওত (৩)। এপৌত্র কুমার মদন সিংহ (৪)। বুদ প্রপোজ কমার 
সাঁধুপাম (৫) 1 অতিবৃদ্ধ গ্রোপৌর বায় লাহোরমল (৬)। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌন্র 

রায় ফুলটাদ (৭)। অষ্টম পুরুষ রায় সিংহ (৮)। শবম পুক্রন রায় 
জাতমল (৯)। দশম পুরুব রায় ভারাটাদ ওরফে ঝবলী রয় (১০)। এক|দশ 

অধস্তনে রায় গরীবদাস (১১)। দ্বাদশ অধস্তন রায় অজিত সিংহ (-২)। 
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ত্রয়েদশ অধস্তন পুরুষে পায় অমর সিংহ (১০)।  চতুদ্দিশ অধস্তন ্গয়ে রায় 

দেওয়ালী লিংহ (১৪)। দেও্য়লী সিংহের পুজে মুশিদাবাদের ৯ €েবী 

সিংহ বাহাদুর (১৫)। ইহার লহেদরের নাম রাজা বাহ।ছুর সিং বাহ।ছুর 

(১৫) ইহারা রাজ? সগরের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ | 

সগরের অধস্তন সম্ততির এক ব্ক্তি শস্তুনাথ শ|মে পরিচিষ্ঠ | তিনি 

দিল্লীর বাদশাহের নিকট বিশেব বিশ্বস্ত হইয়ছথিপেন, স|হারণপুল হইতে 

মীরট পর্য্যন্ত নিজরাজ্যাপিকার বিস্তার করেন। ইনি শুভাদষ্ট বশতঃ 

বাং ১২৩৫ গালে সাহলম বাদসার অনুগ্রহে এ আদেশে ফৌজদার নিযুক্ত 

হয়েন। 

শস্গুন[থের ভ্রাতা পরিদাস উষ্ট ই্ডিয়! কোম্পানীর নিকট 09101720101 

10-00116£ কম্যা গার-ইন্-চীফ, পদে অভিমিন্ত ভয়েন। তদীয় অধিরুত 

সৈন্ সম্পবীয় প্দাত্তিকের বেতন মাসিক ২০০০০. টক নিদিষ্ট ছিল। 

এই বংশের তারার্টাদ (১০ম) মে।গল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বিশেষ 

খ্যাতি, প্রতিপন্তি ও মন্মান পাত করেন ততৎকালে হনি পাণিপথবাসী। 

(১৫) রাজা দবী গিংহ ১৭৫৬ খুঃ অনে পাণিপথ হইতে মসিবাবাদে 
ব।ণিজ্যে।পলক্ষে আগমন করেন।  ছুরঘৃষ্ট হেতু বাণিজ্যকার্যে কতিগ্রস্ত 
হয়েন। অল্পদিন পারেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প!নার অধীনে অতি সন্মীনহ্চক 

করমংগ্রহক পদে প্রথমে পৃথিয়া, পরে রংপুর ক্রমে দিনাজপুর ও এগ্র।কপুরে 
নিযুক্ত হয়েন। দেবী সিংহের ভাগ্যে ধন ও মান যখেষ্ট হইয়।ছিল বটে 

কিন্তু পুন্নাম নরক নিস্তারের উপায় স্বরূপ পুক্রযুখসন্দর্শন তাহার অদৃষ্টে ঘটে 
নাই। ঠাহার মৃত্যুর পরে তদীয় সহোদর রাজ| বাহাদুর মিংহ বাহাছুর 

তদ'য় সমুপায় সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। (১৫) বাহ।ছুর সিংহের তিন 
পুর । যখ।-_হন্ুমন্ত, উন্নস্ত ও জানকীর।ম (১৬) জানকীরামের পুত্র 

রামচন্দ্র (১৭) উতপ্পস্তের দন্তকপুব্নেরূপে পরিগৃহীত হয়েন। 
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জোন তনুমন্তের পুল রাজ রুষ্ণচন্্র (১৭) পিতার মুড্যুর এক বগর 

পরেই ১৮৫০ খুঃ অঃ কালিকললে পতিত হয়েন। কুষ্টচন্জের পুর রাজা 
কীর্িচন্ত্র সিংভ বাহাছুর (১৮)। ইহার ভ্রাতা কমার উদযটাদ (১৮)। 

কী্চন্ত্রের পুত্র রাজা রণজিও সিংহ বাহাছুর (১৯শ)। 
এই বংশের রাজসন্মন ও প্রশংসার শময় নির্দেশ করিলে লোকের 

প্রতীতি হইবে যে ইহার! বাদশাহ, নবাঝ, ইষ্ট ইপ্ডিরা কোম্পানী ও ব্রিটিশ 
সম্রাটের নিকট শিশেষ সম্মানে সম্মানিত । 

রাজা দেবীসিংহ । 

হষ্ট হগ্ঙিয়া কোম্পানীর গ্রথম।ধিকরে অর্থাৎ ১৭৫৬ ভইতে দেনীসিংহের 

অভ্যুদয় । ইনি ১৭৭৩ খুঃ মুশিদাবাদের প্রতিন্সিয়াল কোটের সেক্রেটারী 

পদে অশ্িষিক্ত হয়েন। ১৮০৫ খুঃ অন্দে ইভার মুডতা। দেবী সিংক্কের 

চরিক্র পটে নানাবিধ কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হহলেও তিনি স্বীয় ধীশঞ্তি 

প্রভাবে অতি অসচ্চরিরে ওয়ারণ হেষ্টিংস্কে নিজের মুষ্টি মপো আনয়ন 

করিয়াছিলেন । কেত কেহ বলেন উৎকোচ গ্রহণ রূপ মভারোগে আক্রান্ত 

ব্যক্তিবর্গকে দেবীসিংহ মণি, মনন ও ওষধ প্রভৃতি দ্বারা স্ববশে আনিতেন! 

রাজ] নন্দকুমার গবর্ণঢমণণ্ের সব্রপ্রধান কর্মচারী ও 
অতি সাধু চরিচত্রের আদর্শ পুরুষ ছিঢেলন। তাহার পরামর্শ 
বাতীত অনর্থক কার্ধ্যে রাজস্ব বায়িত হইতে পারিত না। তিন্নি রাজস্ব 

সংরক্ষণের সাধু বাবহারের সপক্ষ ব্যতীত বিরুদ্ধ কথাও শুনিতে হাল 

বালিতেন না। নন্দকুমীরের এই সমস্ত সাধুতা দর্শনে তিনি “ননাকুম।র» 

ওয়ারণ হেষ্টিংস্ সাহেবের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন। ওয়!রণ :হেষ্টিংস্ 
আপনাকে নরপিশাচ মনে করিয়াই তদীয় কার্যের দোম প্রদর্শন পুরঃসর 

তাহার (নন্দ কুমারের) বিরুদ্ধে ভিলেন । ভেষ্িংসের কুট নীতিতে অবিচারে 
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সচ্রিত্র সর্ববঞরধান মন্বর গ্রাণদ৭ হয়।, বিলাহে পারলিয়ামেন্টে বিচারে 

রাজা নন্দকুমার নির্দেমী ছিলেন বলিয়! প্রমাণ হয়। অগ্ায় দা তাহার 

প্রাণদও হইয়াছে ইহাঁও স্থিরীরুত হয়। এবং মহ।বাগী বাল (30716) 
সাহেবের বক্তত।য় ওয়ারণ হেষ্টিংস্ মা বিঘধর কালসর্প বশিয়। নির্ধারিত 

হয়েন। এবং এই দেবীসিংহ ই মারাস্থাক দ্বিজিজ্বের প্রধান "বন্ধু বলিয়। 
লোকের নিকট নিন্দার তান হইয়াছিলেন। নবাব সরকারে ও-ইষ্ট ইপ্ডিয় 
কোম্পানীর বিচারে ননদ্বীপাধিপতি মহারাজ রচন্দ ঠাহার পু শত্ুচন্দের 
সহিত বিবাদে শীত হইয়া! বলিয়াছিলেন | "রাজ দ্বারে শ্াশামে চ মস্তিষ্ঠতি 

সবান্ধব£৮| “এখন যা করেশ দেবী আর গঙ্গা গোবিন এইটুকুর ভিতর 

শ্লেম আছে যথ!-একপাক্ষ দেবী ল কুধচনোর ইষ্ট দেবত! কালী | গঙ্গা ০ 

ভাগীরণী | গোবিন্দ লকুষ । অন্য পক্ষে দেবী এই দেবীসিতত । গঙ্গা 

গোবিন্দ লদেএয়ান্ গঙ্গাগোরবিন সি) শোঙাবাজারের মন্দা নবরুষ্ণ। 

রাজা উদ্ভুন্তড সিহত শ্রশেনবিধ সতকার্যো দান, ীয় অপ্রিক'বের গঙ্গা 
রুন্দের দুর্দশ।র বিনাশ, অন।থা জী) ও অশরণ শিুগণের রক্ষণ 'বেক্ষণ এবং 

ব্রহ্ষণ মাত্রের উপজাবা স্বরূপ প্রান্ধোস্তর দান দার! সর্দতোভালে হিন্দুধার্থের 

রক্ষা, তীর্ঘন্থলে পাস্থনিবাঁস নির্াণ-দেবালয় প্রতিষ্ঠা তীর্রযাত্র।র গণ 

প্রস্তত করণ এবং 'আতিণিশালায় শতিগিসেবার স্ববাবস্থা করিয়া লোক 

সমাজে বিশেষ কীন্দিশালীর মপো পরিগণিত ্মাছেন। কলিকাতায় উদ্মস্ত 

সিংতের নিজের একটী রাস্তা! অগ্য(পি বর্মমান আছে, উচ্ভার নাম উ্স্ত 

সিংহের স্রাট | ১৮১১ খুঃ আন্দে উঠার মৃত্যু ৷ ক * 

ইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অন্্রসারে (১৮৫২ খুঃ অন্দের ১০ই অক্টোবরে) 

(১৮৭) কমার বীত্তিচন্দ্ের রাজটীকা অপাৎ বাজ্য!ভিবেক--রাজ। উপাধি 

প্রাপ্তি । ১৮৯১ হী; অন্দে লর্ড ল্যান্সদান্টনের অঠ্প্রায়ান্টমারে কুমার 

র্পজিও্ষ সিংতেহর বাছ্ছযাভিনেক ও রাজোপাবি গ্রহণ ! 



বেশ্যজা তি | ৫৬ 

এই রাজবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। রাজা সগর রায় হইন্ডে 

রাজা রণজি সিংহের পুর রাজা ভূপেন্্র নারায়ণ সিংহ বাহুর 
শি-একুম।র নৃপেন্দ নারায়ণ বি-এতগ| রাজেন্দ্র নারায়ণ, তথ। বীরেন্ত্র নারায়ণ 

ও শ্রীমান জগদিন্দ নারায়ণ পর্য্যন্ত গণন! করিলে ২০শ পুরুষ রাঁয় অথবা 
পাজোপাপিতে ভূমিত ' 

রায়--এই শের যূল-বৈ-শন্দ। বায় অর্থ অর্দপ্রকার শ্রী অর্থাৎ 

ধনবন্ধ! ও শোভা | খাভাদিগের এশ্বধ্য এবং সর্বপ্রকার লক্ষ্মীর রূপ। নাই 

ত।ত।দিগের বায় শক বাবভার বিচম্বন। মার । এখানে বায় শকের সার্থকতা 

দট ভয়? 

ইহার! গগগোজীয় বৈশ্ু। ইাদিগের পুরোহিত মৃকনদলাল মিশ্র 

গ্রদন্ত গগগোঞ্ের গাধর পাচি। মগানগর্শ, গার্দেয়। ভবিল্গা, গাঙ্গবা 

এবং শিক্ষা । 

বৈশ্যজাতির উৎপত্তি শম্বন্ধে বেদ সুতি, পুরাণ ও তন্ব।দি শংঙ্গে খাহ' 

দুষ্ট হয় তর্দার! এই জাম! খায় যে হহারা দ্বিজাতি । বৈশ্ের উতৎ্পহি বঙ্গার 

উরু হইতে | তাত্পধা এই-_ব্বাঙ্গণগণ মুখ হইতে উদ্পনন। মুখের কাযা 

জ্ঞান দ!প করা। ক্ষতিয়জাি গ্রাণীবর্কে ক্ষত অর্থাৎ আতি হইতে রক্ষ 

করিবেন | বৈশ্য শব অর্থাৎ দ্বিগাতির হৃতীয় বণ বিশ ধাত হইতে সসম্প | 
ইহ।র অর্থ সর্বত্র গ্রবেশ। যেস্থানে যে দ্রবা নাই তাহার আশার প্রসার 

-বাণিজা, পশ্্পালন, কুমীদ বাধসায় এবং যজ্ঞ করা, এ বিষয়ে 

মনুর শ্লেক ও গাগবৎ পুরাণের গ্লোক উদ্ধৃত হইল । ৬ রাজবংশ 

প!শ্চাতায আগবরওয়।ল' বণিক 

বঙ্গদেশীয় স্বর্বণিক, গন্ধবণিক, কংসবণিকঃ এঙ্ঘবণিক' দিবি তিশী 

াঘুলী ও বারই পর্যন্ত বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার ্্ গমনঃগ্যাগী 
১ 

ছইয়।ছেন । কিন্ধু স্ব্বণিক ব্যহত অনা জাতি গলি বৈশ্মশেধীতে স্কাননা 



১০ শশী পিশীসপপস্পিী শী? কশাশীশিতীপী ৩৮ ৬, 
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পাইলেও নবশায়ক শ্রেণীতে সৎশৃদ্র বলিয়া গণ্য ও চিরপরির্িত * এবং 
কায়স্তথের সমকক্ষ। ন্বর্বণিকগণের সতশুদ্দের পংক্তিতে প্রষ্কেশাধিকারও 

পরিদুষ্ট হয় না। বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত হওয়। ত শ্ুদূরপরাহত | বি শকগণ 
অনাচমনীয় স্লিল। 'অর্ধাৎ মাভাদিগের জল অনাচপণীয়। সানান্ত 

কথ! | ইহাদিগের রি হিতের জলও শব্াঙ্ষণে 21৬৮ করেন না। তাশারা 

পতিত বলিয়াই অচিহিত 

রাজ! রণজিঞ্ টি শান্ত, বিনীত, অনল, পরিশ্রমী, 

সদাচার সম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ। নিরপেক্ষ, দয়ালু, বদাহয, স্বদেশভিতৈষী ও 

লোকপ্রিয় ছিলেন৷ শক্র মিতে সমভাবে দণ্ডনৈতা ছিলেন । অধিক কি 

সর্দগুণান্বিত বলিলেও অতুুক্তি হয় ন!। ইনি বঙ্গীয় ছে।ট লাটের বাবস্থাপক 

সভায় দুরদশী ও নিরপেক্ষ স্দন্ত ভিলেন । এই গুণ থঃকায় উহার 

পুননির্বাচন জন্য বঙ্গদেশের সম্থন্ত ও শিক্ষিত ব্যন্তিসর্গ অনুরোধ করেন । 

সদস্য পদের সীমা । 

থুঃ অঃ ১৮৯৯ জাগয়।রী-হইতে দুই বৎসর । এই কলে ১ম 

কার্য্যতত্পরতার নিদর্শন | স্য়-মমনসিংহের মিল! নিগ্রহের প্রসঙ্গ | 

৩য়--বঙ্গীয় পানীয় জলের অশাব দুীকরণ গ্রান্তাব। চর্থ--নবগ্রবন্তিত 

মিউনিসিপালীটার বাবস্বার বাদাশ্ুবাদ «ম--মু্িদাবাদের লালবাগের 

মহকুমার পুনঃস্াপন গ্রাস্তান হ তা।দি দেশভিতকল্প পার্না গ্রাশতসা গবর্ণমেন্ট 

হইতে অবিগংবাদে স্বীকৃত ত চইইাজযা লালবাগের মহকুন। উঠিয়া গেলে 

+ সংশূত্ের  অধিকার_নাহ হাদিংগর ্রস্থত ঘৃতগক্ষ, তৈলপকু, দুগ্গপক এবং 

জলোপব্যেক বিনা কেবল 'গ্নিপর ভব প্রাঙ্গণ ও দেবমেশায় ব্যবহাত হয়। এবং অনুয়। 

শূন্য হুদয়ে যাহার] ব্রাহ্মণের পাদপঞ্ঘসবা করে, তাহার সচ্ছর। চাসী কৈবর্ডের জল 

ব্যবহারে অভিসে কিছ্ক উহাদিগের পুরোহিতের জল অব্যপহাধা হইয়] আছে । 



বৈশ্যজাতি। ৫৫ 

য/বৎকাল পুনঃমংস্থাপিত না হইয়াছিল, তাবৎক|লের জন্ত বিচার ভার 
হই।র গ্রাতিই অর্পিত হইয়াছিল । তদ্যতীত যাবতীয় গবর্ণমেন্ট সংকৃষ্ট 

সায় $৬ জতীয় সমিতিতে প্রশংসিত রূপে সভ্যের কার্য সম্পাদন করিয়! 

আপিয়াছিলেন | ১৮৯৭ খুঃ অঃ ১লা মার্চ তারিখে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের 

ক্ষমত! এবং পুলিস-চালানী মকর্দমায় সরাসরী বিচার ক্ষমত। প্রাপ্ত হয়েন। 
ইহার কার্ধাকুশলতা। দুষ্টে ১৯০১ খ্রীঃ অঃ ২৩ জুন দিবসে গবর্ণমেণ্ট ইহার 
উপরে মমারী ক্ষমত! সর।সরী বিচারের সম্পূর্ণ মতা দিয়াছিলেন। 

ছিন্দুধন্দ্ে আস্থা দৃষ্টে ইহার রতি লোকের আসন্তরিক শ্রদ্ধা ও ওক্ষি 

অবিচলিত ছিল। র।জকাধ্যের সুনিয়ামে অমাত্যবর্গ ও রাজবর্শাচারী মা 

সদগুণসম্পন্ন, সুশিক্ষিত ও কাধ্যকুশল। ইহার পুঞ্জগণও পিতার আদর্শে 
শিক্ষিত ]ুহইয়াছেন। ইহাও কেবল রণজিৎ শিংভের স্বগজাতীয় আচার 

বাবহরের প্রতি নিতান্ত আস্থা এবং বভুমূলা সময় রক্ষার গ্রত্তি একান্ত 

দৃষ্টির ফল। | 

সাধ(রণের ভিতার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় স্।গন করিয়া নির্ন ও ভুযস্থ 
ব্যক্তিবর্গের আশীর্বাদের শাজন হইয়াছিলেন। মব্বপ্রকার সংকর্মের সহায়তা 

কর।য় সর্বসাধারণের নিকট নর্বাজীন শুহাশীর্বংদের ও প্রশংসার পার্জ 

হইয়াছিলেন । ূ 

বর্তমানে শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্র নারায়ণ মিংহ বাহাছুর বি-এ, পিতার স্থায় 

সুযোগা রাঞা। ঃ 



৫৬ সম্বঙ্ধনিণয়_ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

সাকার গ্রাতমর দক্ষিণ রাড়ী কারস্থ | 
মজমদার বংশাবলী 

( ১০-১১ পুষ্ঠার__অবশিষ্টাংশ ) | 

এই খংশের উদ্ধতন পরিচয়ে জয়রাম ও হুর্গারামের নাম প্রাঞ্থ হওয়া 

যায়। ইহার। দুই ল্রাতা__দুর্খারাম অবিবাভিত | | 

জয়রামের ধারা. 

জয়রাম ১। ম্ত রামগোপাল »। ভুত খের ৩। সত মেবকরাম) 

শিশুরান ও কন্যা আনন্দমতী ৪1 

সেবকরাম স্তত শ্বরূপ্নারায়ণ, বামনারায়ণ, প্রত।পশারায়ণ নারায়ণ 

ও কন্তা র।শমণি ৫ 

স্বূপন।রায়ণ সত বিজয়গে[বিনদ ও গঙ্গাগোশিন্দ ৬। 

গঙ্গাগোবিন্ের ৪ পুত্র ও এ কন্যা! ঘণা--শশীভূণ। রাখাল, কেদারদ।ম, 

দামিনী, ক্ষেরমোঁভিনী, বির।জমে।ভিনী ও স্দোশ্বর ৭1 

শশীভূষণ ভুত বিপিন, কু, পূরণ ও লঙ্দী ৮1 কুঞ্জ সুতি গুরেন্্রনথ ও 

কন্য। তমালিনী ও পঙ্কজিনী ৯। | 

কেদারদ।স সুত হিগ্রসহ্ এম-এ, বি-এল ৮। শরিগ্াসর সতত বীরেন, 

জিতেন্্র, স্রপাংশ। ও কন্যা জণশ্বোভিনী ৯। ঠ্ামাপ্রসন্ন শত রামরঞ্জন, 

মনোরঞ্জন, চিন্তরপীন ও ক! ভিমাইসবাল। ৯। বাশরগ্রন স্ম্ত গ্রাফুী ৪ 

সাত ১০ | 

সন্দেশ্বর সতত সতাগ্রগ্প এরম বি-এলঃ চতীদাস বিএ, বিষ্ভারত্। 

শিবদাস বি-এ, দিজদাস এম-এস-মি, গোপাল (বিবাহিত )১ পঙ্কজ, 

মুণালকান্তি বি-এ, বিমলকান্তি এমএ) নিশ্মালকান্তি এম-এ, এফ -আর-এ-এস, 

অমলকান্তি এমএ, দি-এল, কন সরঙ্গী, এফল্পকুমারী ও আশালতা ৮ 



দক্ষিণ রাঁটী কায়স্থ-দে বংশ ৫৭ 

মত্যএ্সন সতত স্সেহময় স্ুধ।মূয় ও কন্তা বরুণ। ও অরুণা ঈ | 

চগদাসের ৩ পুত ও ৪ কচ যখ।হশিলকুনার, স্লিলকুনর 

কপিলকুম।র) নীপিনা, স্থবমা, অশীমা ৩ তনিম। ৯। | 

শিবদামের পু কন্তা যথ1-পরিমলঃ বামন, কুম্তলঃ জল, জেতা, 
শেফ।লি প্রহৃতি। 

দ্বিজব।গের ২ পুত্র ও ১ কগ্ঠা যথাশেবালি মল গু কারণ! | 

মুণলকান্তি 5ত কাশনকুমার ৯। 

(নম্মনকাপ্তি স্ৃত উজ্দ্রলকুমার এ চ৯ঞ%%ল্কুমার. ৯ | 

'অমলকাস্তি কন্ঠ মনুলিক ৯। 

রামনারায়ণ সত ঈশান ৬1 সুতি কষ্যকুমার, ৮ কুমার ও এস্নকুনা পর 

৭। প্রমনকুম।র সত অন্য সুক্াঞ্জয়। শিপশঙ্কর। মনীঙ্গকুযার ও কন্ঠা। 

অন্নপুণ। ও পাচুগোপালা! ৮। মৃত্ুঙ্গয় সত সুকুমার, বা ৫ হাহাকিঙ্গর ন। 

প্রতাপনারায়ণ সন্তান কশল। ৬ | 

শিশুরামের ৫ পু ও ৩ কণ্ঠ! বপ1--বপনারারণ, শষ, গোর, 

হননারায়ণ লক্ষীন।রায়ণ। বীরনারায়ণ ও প্রেমনারার়ণ €। 

কায়স্থ ০মীদগল্য ০গাভ্র ০দ বহশা উপান্িি মর্ট্রীমদার 

আদি নিবাস--সমাজ কণপুর, | 

বর্তমান বাসস্থান বেরুগ্রাম, বদ্ধমান “জলা |: 

শক্রদ্র মবমদার (অপি পুরুষ) ৯। ুত নরম ৩1 ভিত আজান ৪ 

|ফলিরাম ৩। শবক্রগ্ন মভ্মদাঁল ৬শ্রী শ্রীলক্গীীজনাদিন। শন্দরাঁম অঙ্ষুতদ!র 

৬ শ্রীস্রীভুগগ। ঠ।কুরাণা গ্রাতিষ্ঠিত করেন । 



৫৮ সম্বন্ধনিণয়--_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

আঙ্গিরীমের ধার। 

আঙিরাম মুত ভগবৎ ও শিতাহ ৪। ভাগবত সতত মথুরযো হন, বুন্দ।বন, 

খবরূপচক্জ্, সনাতন, রূপটাদ ও বীরচন্দ্র (*) ৫। মথুর স্তত নফর,। কালী (০), 
ক্ষেত (*), টহরব ও নদেরটাদ ৬। নফর সুত কুয্য ও গ্রুব (০) ৭। স্ুধ্য 
স্রুত ভূতনাথ ও খোক; ৮। ঠ5রব স্ুত অঙ্থিক ও অহয় ৭। “শঙ্িক। স্থৃত 

নলেনীকাস্ত ও রমা (০) ৮। নলিনীকান্ত সত তার্িণী ৯। অভয় সতত কমল ৮। 

' তৈরব ও নদ্রেচাদ কাকা! (বাকুড।) শিবাপী ও নফর রাজগ্রাম 

(বাকুডা) নিবাসী । নলিনীকান্ত কবি ও লেখক। 

বৃন্দাবন স্বত সীত।মাথ, গোপীন।থ ও গেোপ্ণল (০) ৬। সীতানাপ ভুত 

পাটরাই ৭। গোপীণাঁগ অত ভরিদাস ৭1 সত মরেজ্নাথ ৮। শ্তত 

সুকুমার । 
স্বরাপচন্জ সত ক্ষেত্র ও গণেশ (5) ৬1 ক্ষেতে শত বসন্ত €০। ৭ 

সনাতন সুত ঠাস ৬| সত রাখালচন্্র ও রাসবিহ।রী ৭। রাখাল 
সুতি শ্ারোদ, যতীন্্র ৪ গরিরিম ৮1 

ক্ষারোদ সত সুরার মোহন ও কিশোরামোহন ৯1 যতীন্্র সত পর্াগানন, 

দ17ন4। অনিল « নীল 

রাসবিভারী ল্িত নো বিশয় ও কি/রারগণ ৮ | বূপচাদ স্তত 

ভরিশ্চন্দ (০) ৬ 
নিতাই সত গদাধর (১), শষ্টিপর ও বঘুনাথ ৫1 সষ্টিপর সত রামতন্ট ও 

রামধন (০) ৬। রাম্তম্ত সুতি কেনারাম ৭1 সত” শশী (০) 9 অবিনাশ ৮। 

অনিনাশ আত নিম্মল ৯। শত মতানারয়ণ ১০ । 

সাফলিরামের ধারা 
স।ফলির।ম শ্ুত জয়গোবিন্দ। নফর (০) ও কলী 1০) ৪1 জয়গোিন্দ 

সুত রামমোহন, রাধামোহন ও চন্ত্রমোহছন «17 রামমোহন লুত €রব (০) 
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ও হারনন্দ ৬। হার।নন দত পিধুভষণ ৭| শ্ুত অমুণ্য (০), অপুল্দ ও 
অনিল ৮ | বরাপামোহন সতত শনীন, সুগল ও ঈশর (০1৬1 নঙশীন সত 
ভ্ববশ ৭1 স্তুত সদ্য (০) ও হৃদয় ৮। দয় স্তত দু! (০) ৯| বুগল 

পুত বংশী ও গেপাল ৭। বংশী গত তরি (০), রাম, জাঁণকী] (০), পান (5) 

ও গোপিন্দ (০) ৮1 রাম শত স্বধীরচন্দ্র ৯। গোপাল শত ফেলারাম 01৮ | 
চন্ত্রমোহন সত দ্বারিক।ন।থ (*), দিণনাথ ও যদুনাথ (০ দিননাণ শত 

দুঃখিরাম ৭| আত বটরুঞ্, বিনয়) প্রণরুষণ। কালীরুমও ও পনকৃষণ ৮ 

বদ্দীমান জেলার পুট শুড়ি গ্রামের আগুরা 

(পন্ধম।নে উগ্রক্ষথিয় আখা ধারী ) 

গী। বংশের পরিচয় । 

পুটশ্ুড়ি গ্রথম ব্দমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন একটী গছ. াম। 

গ্রামে চিশঘর দাঙ্ষিণ|তা বৈদিক শেণীর রাঙ্গণ পাম করেন। আগর কেন 

শেণার এাঙগণ নাউ | ভিন্দু সমজগ্তগত গ্রায় মকল জাতিহ এই গ্রামে 

বাস করে। কোন মুলমন বাম করেন না। ভা] আপ্ররা জাঃতিন একটী। 

গরধান গাম | উঠক্ষতিয় মধ (গা বংশ, মলিক বংশ ও সামন্ত ৭ 2ম 

প্রথটীন অধিবামী | উত্তাক্ষধিয় বংশীয় গো উপাপিপ।রাগণ রুষ্াতেয 

গেজীর । গ্রাটাশ রাজপুত ক্ষাঞয়দের ৭ ও যশ গ্রাভতি উপাপি ছিল 

এই গুণ উপাধি বর্তন।ণে বিকৃত হইয়! গে। উপাধিতে পরিণতি ঠয়া-৮। 

গ্রকূত উগ্রঙ্ষঞ্জিয়দের মাপা যশ উপাধি এখনও বিকৃত আছে | গরমে 

এই গো বংশীয়দের গ্রভুত গ্রতিষ্ঠা আছে। ইহাদের আনেক দেঈকীছি আছে, 

তাহ|র মধ্যে যুগল শিবমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উই!ন্চে প্155 ভিন 

স্থাপত্যির উত্রষ্ট শিদর্শন পাওয়। মায়। এই গো বংশীয়গখ গ্রামে উচ্চ 

ইংরাজী বিগ্ত।লয় স্থাপন, হাট ৪ গোষ্টাফিস স্থাপন করিয়। গ্রামের উন্নতি 
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বিধান করিয়াছেন গ্রামে ইউনিয়ণ বোর্ড অফিস আছে। ক্ীমের মধ 
স্(নে একটী উচ্চ ভূমির উপর গ্রামের অধিষ্টাতী দেবী ৬গ্ক!লী মাতার 

গুহ আছে। প্রতি বতসর আখণ মাসে শুক্লা্ঈমাতে বাত্মরিক ।পৃজ। হইয়া 

থকে! গ্রামের দক্ষিণ অংশে প্রসিদ্ধ বৈষব সাধক শক্ত চাডামি ৬গোপ।ল 
প 

দ15 গ্রাভুণ গান বাড়া অবস্থিত | উল্কা পাটি বাড়ীতে তঠা্ঠার সমাধি 

আছে ও মন্দির মোধা ৬গ্পীনাথ জিউ ও রাবার।ণীৰ ধুগপ মৃত্তি বিরাজিত 

অছে। গ্রাতাভ সেবা! “গাগ-পাগাদির ব্যবস্থা আছে ও অনেক লি অতিথি 

প্রসাদ পাইয়! থাকেন। শো বাবুরা বর্তমাতনে সেবাইতহ আছেন। এই 

বংশের রাধাগ্রস্ন বাবু গ5 ২৮শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়।ছেন। 

উভার পুএগণ পর্কমানে গ্রামের জমিদার । 

ইভাদেগের পো কচ কেহ প্রায়শ্চিন্ধ কিয়! কত্রিয়াচ।র পাহণ ও 

উপবীদ্ত ধারণ করিয়!ছেশ। সমাজপত্তিগণের বিনা অনুমতিতে এবপ 

কার্য গ্রহণ অনৈদ | সমীজপতিগণের অনুমোদনের উপর হমস্ই নির্ভর 

করিতেছে | 

এই বুশের প্রসিদ্ধ বাক্তিগণ 

(১) ভরাপাবহাত গে লপুইস্ুদ়ি গানে উভার আনেক দেবণীন্ধি আছে । 

র/ধাবলভত শ্পি* ছুটি শিপ মনিবাকি গাচীন চিন গ্াগ তোর উতর 

নিদর্শন পারা খায়) 

(০) ৬৯খরপা গে।ছনি পুটশ্টদ্ডি গানে অতিগিশল।! গরতিষ্ঠা ক রিয়। ছিলেন 

ও নিতেন হারে অতিঠপি সেবাপরায়ণ ছিলেন | ইহার সময় পছদূর দেশ 

সাধু «৫ নিগি শাসিয়। হার আআ।তিপা স্বীকার 

করিতেন। সে ভশি এতদঞালে আনক্রণায়। হইয়াছেন ॥ সত্যে 

হইতে বভ সন্যাসী 

ইহার প্রবগ অন্থরাগ ছিল । নিজ শ্বার্গের জানি হইলেও তিনি সদা সতাকণ| 

ধলিতেন।। 



উঠ্লক্ষাত্রয়-_গে। বংশ ৬১ 

(৩) ৬রাধ।গ্রসন্ন গৌ-ইনি পুটশুড়ি গ্রামে উচ্চ ইংরাজী নিগ্ঠালয়-- 

হট, পোষ্ট।ফিম ইতো।দি স্্পন করিয়া গ্রামের শর্বাজ।ন উন্নতি বিধান 

করিয়াছেন | 

(8) ৬মৃত্াপ্তয় গে ইতি পট শুডি উচ্চ ইংর।ভী বিগ্ালুয়ে গত বিশ বম 

যাবৎ প্রধান শিক্ষতকর কার্য শ্খা।তির সষিত মন্গ!দন করিয়াছিলেন | 

গমের হরিসভা ও মনাতন পন্মসত! ইত।র গ্রতিষ্ঠিত | 

(৫) শগফুপকম।র গে! ইনি বর্দমান জজ কোটে ওক গতী করেন। 
গৌ। বংশের বংশ তালিকা 

ভিরণাকশিপু গো ১। সতত জগদা'শচন্দ »। গোপা সহজ ৩1 সত 

রদূন।গ, বিশ্বন।থ। বৈগ্ভান[থ ও হজনাথ (০) ৯ | 

রঘুন1থের ধারা 

বঘ সত রামশঙ্গর ৫1 জত শিবগ্রসাদ ও কাশীনাগ ৬: বিবগ্রাসা 

সত দিগ্র ৭1 সুতি ভুননঘেহন, কপিগচন্্ 9 সর্কোশবর ৮) উঠটাদেল 

বংশ লোপ পাইয়াছে। 

কাশীন।ণ ক্ষত গোরাটিদ ৭1 স্বত শটিণ। গগেমটাদ (5) ৪ লাগবিভারা 

৮। শচীন সত মধু! শ্হ হীআ সততায় ১০। 

লালনিহ।রী সত ৬যপ্ঠনাথ, হ্র/ঞজানকীনাথ ও ভন্পেন্দন[গ ৯ খদুনাথ 

সত শ্রীনরো এম ১০। গানকীশথ শত শীশলান!পি ১০1 বেদ নিত 

শ্রীরমেশচন্দ ১০ । | 

বিশনাথের পরা 

বিশ্বণাগ ৬ ব্াপাবরত ৩ লগণ (গং পুঠ) ৫। রাপাঝল এ 72৪ 

ঠাকুরদ[মূ, দ্বারিক।ন।থ (খ ১ %2), রামতন্ (অপু), বংশধর ও জগুমোতন ৬ 

ঠাকুরদ|ন সত মীতান!থ ৭। সত হরিপদ, দ্বিজপদ, গৌরপদ € বিষুগণ ৪ 

ঠকুরদামের অধস্তন শাখ। বর্ধমান জেলায় বাম করিতেছেন । 



সম্বঙ্ধনিণ য় ষ্ঠ পরি শিক্ট নে 2 

নু 

ংশীধর সুতি শনকুমার ৬1 সুতি কপিলচন্দ ৭। পুত ধুগলাফিশোর ৮। 
] 

সত ৬মুত্াঞ্জয় (হেডমাষ্টার), শ্রীপুরগ্ঁয় ও হ্ীপণঞ্জয় (০) ৯। | 
মুতাঞ্জয়ের ৬ কন্ঠা ও ৯ পুর যণ1--চিথায়ী (স্বামী বড়ানশ সৌধ), মুখায়ী, 

অনঙ্গমে!৮ন ও মন্ুগোপাল ১০। ৃ 
শীপুরয় গত অজিকৃমার, বারিদবরণ, অশে।ক ও সনীঞ্চরুষঃ ১০। 

গগমোই৯ন সত ব্রঙ্গানন্দ ৭। ১৩ ব্রাঁধ। এরম ও ঈশ্বরচন্দ্র (০) ৮। 
রাপাপ্রসন্ন হত ৬শিত্াযপে।পাল।  শ্লীমিণয।ন, নীরদদরণ (অংপুঃ) 

শ্ীঅভুলরুমঃ ও হীনিশ্বরূপ ৯। 
শিত্যাগাপাল সত শ্রামন্মণনাথ ও হ্রীসনিপকম!র ১০। অিবরাশি গচ্ত 

শীপ্রফুলকনার, শ্রীঙ্গকুমার ৪. বসস্তকুমার ১০ অভুলরুষ্ণ সত 
শ্ীদেবকূমার ৯০1 বিশ্বরূপ শত মাগারাম ১০। 

47 মৃত্যুঞ্জয় গো মহাশয়ের শিক এনসন্ধানে লিখিত | 
১০৯7৪ ১০৪৫ স।ল। 

ন্রর্গীয় নবীনষ্টাদ সরকার মহাশঢয়র সংক্ষিপ্ত জীবনী । 
( জাতি শ্ব্রেধর ) 

নলীনচাদ সরকার ময়মনসিংহ জেলার নেরকোণা মহকুমার অন্তত 

দীঘ ভান মামক গ্রামে ১১৫২ মালের ১৫ অঙাজ।য়ণ জন্াগাভণ করেন । 

কাভার .পিতাদেবের শান পামপ্রমাদ মরকার ৪ মাতিদেবীর নাশ 

রোভিণা দেশী । 
ভিনি 'নীমিকম্দলগ পরগণায় এমৌভ? বংশের সত্রপর কুলে উচ্চ বংশে 

জন্মগ্রভণ করেন। তিনি €গাঁকালিন গে।রীয় কষ্পেপাগক ছিলেন। 

্ীভট্র--বানিয়চং এর জ।লশুক শিবাশী স্গগীয় কঞ্কানন্ন গোস্বামী তাহার 
দিক্ষ(দাত। ছিলেন। দীক্ষাদাত। ঠাত।কে নলান বন্ষচ।রাত আংখ্য। প্রদান 

করিয়াছিলেন । 



স্ত্রধর সংশ*_নবীনটাঁদ সরকার ৬৩ 

শৈশবে নবীনটাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয় নাই। কাহার পিতৃদেব 

াভাকে যে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াভিলেন তদার।ই নবীনটাঁদ নিক্ত 

গ্রতিতাবলে নানাবিধ ধন্বগ্র্ধ পাঠ করিতে থাকেন এবং এ বিষয়ে সিিনি 

বিশেষ অভিজ্ঞতা ল।ভ করেন । 
ননীনটদকে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত পাচ।শী গ্রামের স্বর্গীয় দশরথ মণ্ডল 

মহাশয়ের পঞ্চম ছুহিতা ক্ষেম্তমোহিনী দেবীর মহিত বিবাভ দেওয়া ইয়। 
নবীন্ট।দের পিতৃদেবতা পরলোক গমন করিলে তিনি সম্্ীক রস্তর[লয়েই 

বাম কবিতে থাকেন? নবীনটাদের তিন পুঞ্জ অকালে কালগ্জামে পতিত 
হন। এক্ষণে ছুই পুজ বর্তমান রহিয়াডেন 

নবীনটাদ বভ তীর্থ পর্যটন করিয়া গিয়াছেন। ইনি পদর।বলা-কীর্তন ব্যতীত 

স্বর্গীয় সাধক রামগ্রসাদ সেনের গানও বেহাল) সংযোগে সুমধুর সুরে 
গাহিতেন। তিনি বলিতেন ধাহ] কৃষ্ণ তাহা কালী? । যিনি একবার 
নবীন্টাদের সংশ্রবে আসিতেন তিনি জীবনে তাহার সুমধুর বাণতার ও 
অমূল্য উপদেএ।বলী ভুলিতে পারেন নাই | ইনি জীবনের শেষ অদ্দী।ংশক চা 

স্বপাকা ও শিরামিনঙ্ে।জী ছিলেন। 
নবীনটাদ ১৩১৫ মলের ই বৈশাছ আঙ্ীয়-ন্বজন ৩ দশবাসক 

শোক্স।গরে শিমজ্জিত করিয়। চিরশাপ্তি নাত করেন! 

বাংল।, গ্রাম পাগাশী অয়ন নবী পো 

শশ্/বন্দখাগ আরর্কার মহাশায়ের আগ্রা ই লিখিত। 

স্্গীয় নবানটাদ সরকার মতাঁশয়ের 

বংশ পরিচয় | ্ 

বিজয়।বান্ত সরকার মামক জনৈক শু মেদ মৈমন সিং লে: 

নাসিরজ্জল পরগণার অগ্তর্গত “মৌহ। নামক স্থানে সপরিরারে পঠাবা 

করিতে থাকেন। ইভ।র পিতপেবের নাম হবিশঙ্গর বা হরিরাম। বিজয়!কাস্ত 



৬৪ সম্বগ্ধনিণয়--বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

অনুম!ন ১১১৭ মাশ হইতে ১১১৫ মলের মধাবন্ধী মময়ে জন্মাহৎণ করেন। 
এই বিজয়।কান্ত মরকার মছে।দয় লক্ীপাশ! বা লক্ষীপুর নামক স্থান হইতে 
আসিয়া 'মৌহ।? ন'মক স্থানে বামস্থ।ন শিন্মান করেন।  উন্ত জর্জ সতোধর 
স্বগাঁয় নবীনচ।দ সরকার মহাশরের উদ্ধতন বষ্ট পুরুস | 
স্বগীয় বিজয়'কা্ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সময়ে ভতিভাম গা দর শেরসাভ 

পশ্চিম ব!ঙ্গালা! আক্রমণ করেন ও দিল্লীর বাদসাভ ভমাযুণ কক বিতারিত 
হন এবং পরে বানসাহ ঘুদ্ধে পরাজিত ভন, ঠিক "ই সময়ে বিজয়।কান্তের 
উদ্ধতন পঞ্চম পুরুষ দক্ষিণ বদ্ধীমান হতে; ভলগগে পুকুধজে আসিয়া 
পত্তমান ঢাকা পার কৌন স্থানে বাসঙবন শিক্পান করিয়া সপরিবারে 
বাস করেন। রে বংশ বুদ্ধির মঙগে সঙ্গে তাতার। নেনে ময়সনসিত৬ জেল 

আ[লিয়। উপস্থিত হন ও বদ্তি বিস্তার করেন। 
লগীয় বিজয়াবান্ত গীকালিন। গোতায় ওপর । উনি জ্ঞানী লোক 

ভিলেন এবং শুঞধর সমযজর একনি সেবক [ছ্ধলেন। তিনি অঙ্গ বংশীয় 
্বলাতায় েড়বন্দের সভায়ভায় স্বমমাজকে একটা বিশিষ্ট সুরে উদ্নী করণ 
মানসে বরণের ব্রাঙ্গণ পুকোভিত বঙ্জন করত শংকদীপি বাঙ্গণকে ল্ীয় 
সমজের টিভির শিধুক্ত করেন 1 এই কন্মের জন তিনি পিক গ্াতিষ্ঠ। 
লাভ করিয়। গিয়!ছেন। 

নবানচাদ সরকারের বংশ পারচয়। 

স্বগীয় 'ণজয়।কান্তের কণ্টকক্দন ও অঙ্গীহকদন নামে দুই পুর ছিলেন। 

স্বীয় কণ্টকস্দন নবানচ।দের পঞ্চমপুর্বা পিত পুরুষ | ইনি অস্গমান ১৯৪২ 
মালে জন্বাগ্রতণ করেন । ক্টিভার জীবনা সহবন্ধে বিনে এ হপগত হ ওয়। 

বয় না । স্বগীর কণ্টকদনের এশিমেতশ নামক এক পুঞ্জ ছিলেন এবং 

অঙ্ঞাতন।মা এক পরম। জুন্দরী কন্ঠ ছিলেন | ইচ।র টি পশিয়াদ। 

জমিদার ঘরে সম্পন হয়ং কিন্ত পরিচয় অজ্ঞাত । 

মরিমোহন ১১৬৬ সপে জধ্া শ্রহণ করেন। তিথি বিদ্বান ও ধীর-ুদ্ধি- 

সম্পন্ন পাক্তি ছিলেন । ইনি শবীনটাদের বৃদ্গ গুপিতামভ ছিলেন | স্বগীয় 

মণিমোহনের একমাজ পুত্র ছিলেন মধুক্দন | মধুঙ্দন মরকার মহাশয় 
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১১৮৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের কিছুকাল পরেই তাহার পিড়- 
বিয়োগ ঘটে। স্বর্গীয় মধুস্তদন সরকার নবীনটাদের প্রপিতামহ ছিলেন | 

্ব্গীয় মধুহদন মরকার মহাশয়ের তিন পু মধ্যে মাত্র চুণীলাল জীবিত 
ছিলেন। ল্রাতৃ ও গিহৃবিয়ে।গের পর চুরণীলাল সরকার মহাশয় তাষ্ঠার 
মাতার মহিত মাতুললয়ে “কুমারউড়া” নামক গ্রামে চলিয়া! আসেন ও 
তথ|য় শিক্ষালাত করেন। চুণীলাল ময়মনসিংহ জেল|র “নারায়ণডহর? নামক 
স্থানের জমিদার মহোয়ের অধীনে তহশীল কর্মচারী নিযুক্ত হন। জমিদার 
মহোদয় তাহার কর্শে সন্বষ্ট হইয়! পুরস্ক।র স্বরূপ কংশ নদের দক্ষিণ তীরবর্তী 
ছরিয়াতল। নামক গ্রামের তালুকীসব্ প্রদান করেন। দ্বর্গীয় চুলীলাল 
সরকার মহাশয় স্বর্গীয় নবীনটাদের পিত।মহ। স্বীয় চুণীলাল সরকার 
মহাশয়ের রামগ্রসাদ, জয়ন্তগরসাদ ও কান্তিগ্রসাদ নামে তিন পুত্র ছিলেন। 

স্বীয় রামগ্রাসদ সরকার মহাশর ১২২৯ মালে জন্মগ্রহণ করেন। 

 ইছ।র। তিন ল।তাই কুতবিগ্ঠ পুরুব ছিলেন। রামগ্রমাদ গ্রমা পাঠশাল।র 
শিক্ষক ছিলেন। তিন মহোদর একযোগে পুর্বোক্ত হরিয়াতল। গ্রামে 
তাহাদের বামস্থান প্রস্তত করেন । ইহারা তাহ।দের পিতৃদেবের আস্ত দ্ধ- 
ক্রিয়! বির।ট অমারেহের সহিত মম্পনন করেন। 

শবগীয় জয়ন্তপ্রস।দ ও স্বগীয় কান্তি পরমার অগ্রগণ্য হইয়| অন্থান্ত স্বজতীয় 
নেতৃগণের মহযে।গিতায় শমাজকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীতকরণ নিমিত্তে ও 
সম।জপতিত্বের দাবাতে “মরকার উপাধি গরিত্য।গ করিয়া “কর্ণী” উপাধি 
গ্রহণ করেন এবং এই উপাধি গ্রহণের জন সমাজে প্রচার কার্যা আরম্ত 
করেন। পূর্ব ময়মনমিংহে এখনে! স্বজাতীয় অধিকাংশগণ্ই 'কণী? 
উপাধিধ।রী এবং বিজয়কান্ত প্রমুখ নেতৃবুন্দ যে শাকদীপি ব্রাহ্মণ: পুরোহিত 
গ্রহণ করেন ভাঙা এখনো প্রায় সমস্ত ূ্বধঙ্গে ও আমামের কয়েকটা জেলায় 
গ্রচলিত। এই সমস্ত কারণে উহরা বণের ব্রাঙ্গণযাঁজিত হরণ হইত 

মন্পূর্ণ পৃথক হইয়! যান। ্ 
স্বর্গীয় রাঁমগ্রসাদ মরকাঁর মহাশয় কিণী” উপাধি গ্রহণে গ্রবল শর 

করেন। ফলে, ভ্রাতত কলহের স্থষ্টি হয় এই জন্য তিনি হরিয়াষ্টলা গ্রাম 
পরিত্যাগ করিয়া! দীঘজান” ন।মক স্থানে বাস করিতে থাকেন। : এইস্থানে 



৬৬ সম্বঙক্গনিণয়-বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

আস।কালীন ক্টীহার চারি কনার মধধো একটী আপিবাভি।বগ্রদ অকালে 
পরলেো।ক গমন হয় ও অন্ত তিন কনার যথাসময়ে বিবাহ দেওয়। য় । এই 
তিন কল্টার প্রপৌর|দি কান্দাপাড়।'ও ঘাগর! মে বর্তমান পভিয়।ছে | 
স্বগীয় রামপপ্রসাদ সরকার মহ।শয়ের একমত পুর মবীনটাদ। 1 

স্বগীয় নবীনট।দ মরক!র মহাশয়ের প1৮ পুজ্প মনো হরিটাপ শরচ্ন্্র ও 
গগনচন্ত্র বিবাহের পূর্বে অকালে গরলোক গগন করেন । আনত দৃষ্ট পুর 
শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার ও শ্রীদুক্ত বুপশাগায়ণ সরকার ম্গ্ভাপি 
বর্তমান রহিয়াছেন। সন।তন আরকার মহ।শ্য ১১৭৯ স।লে এও বুধনারায়ণ 

৯২৮৩ স।লে জন্মগ্রহণ করেন । সনাতন ১৩০২ গালে রায়দুমরৌস্তা ডাকঘরের 
অধীনস্থ ইটুলিযা গ্রামের স্বগীয় ছুখীচরণ তাশুকদার মভাশয়ের কন্ঠ। 
রাজমোহিনী দেবীর পাণিঞহণ করেন । উহার উরমে ভিন দর ও এক 
কন্তা দেবী জন্মগ্রহণ করে। ১০১৫ সালের ২৭1 নেশাখ ধরণানাদ এবং এই 

বৈশাখ বেলা ৭ ঘটিকার স্ময় দুদিনের মেয়ে ও ত পিন বেল! ৯ খটিকার সময় 

রাজমোহিনী দেবী পরলোক গমন করেন মৃঠীম্রনাথ ১০৩২ সালের 
১২ই পৌন পরলোক গমন করেন । তিন গতর ও এক কগার মপো মা 
সরেন্রাশাথ বর্তমান । ই্রাধুক্ত অনাতিণ মরকার মহাশয় দিত বাপ রায়পুর 
ড।কথরের অধীনস্থ মৌয়াদী গ্রামের ্বপীয় খোবনদ্ধীন োচিক মহাশয়ের 

কন্ঠঃ অনন্তযমোহিনী দেবার পাণিগহণ করেন) ইনিও শীবেনত্রশাথ ও 

হরেআশথখ নানে দুই পুর রাণিয়। ১৮৯৬ খালের অগ্রহায়ণ মে গরলোক 

গমন করেন শ্রীপুক্ত সনাতন সরকার মহাশয়ের শংলক শ্রীধুক্ত 

গুরদয়!ল হ!লুকদার উচ়লিয়: গানে, ভীঘুভ রাচগক৮জা ও গমচন্জ ভৌমিক 

মৌরাটা গানে পিগ্ন।ন €হির!ভেন। 
ইীবুক্ক বুপনারায়ণ বাঙলা ডাকঘরের হর্টীন্ আতরহ। আমের স্বগীয় 

টিকে (৪) তাগুকরার মহাশয়ের কন্ঠ] আহত সাদী দেশীর পা ণিগ্রহণ 

করেন, স্টাভর শ্ালক শ্রীষুক্ত রজনীকান্ত ক ইসাকাস্থ এবং রবীন্দরকাস্ত 

বর্তমান ব্রভতিয়াছেন। 



স্ুত্রধর বংশ-_নবানচাদ সরকার ঙ৬৭ 

শ্রীযুক্ত বুধন।রায়ণের পুত্র অজয়নারায়ণ চারি বত্সর বয়মে পরলোক 

গমন করে। এক্ষণে মাত্র বিজয়নারায়ণ বর্তমান । বীরুখ|ল|র মৃত্যুর পর চারি 

কন্া_-অমূল্যবাল।, রাসধাল| ও ধীরুবাল।র যথাস্থানে বিবাহ দেওয়া হয় এবং 

কুমারী কিরণবালা পিতৃগৃহেই বর্তমান আছেন। 
শ্রীযুক্ত মন।তন সরকার মহ।শয়ের তিন পুর মধ্যে সুরেন্ত্রনাথ সরকার ১৩০৫ 

য।লে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিক।ত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা 

উত্তীর্ণ। ইনি নেত্রকো!ণ। ড।কঘরের অধীনস্থ পঙলা গমের স্বর্গীয় রামচরণ 

তালুক্দ।র মহাশয়ের বন্থা শ্রীমাতী সরোজনলিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

তথ।য় তার বিধব। শ্বশ্রমাতা ললিতাবালা দেবী ও তাহার শ্ঠালিকা শ্রীমতী" 

রমণমে।ভিনী দেদী এবং শ্যালক গুরেশচন্দ্র ও লবচন্্র পরলোক গমনের পর 

শ্রীযুক্ত রামবল্লাত, শ্রীযুক্ত তাঁরতচন্্, শ্রীমান হরিশ্চন্ত্র ও শ্রীমান মহেশ্চন্র এবং 

ত।হার খুড়তোত শ্বশুর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র তালুকদ|র বিদ্তমান রভিয়াছ্ছেন। 

স্বরেক্্রনাথ এখনো] অপুনেক | 
শ্রীযুক্ত নাতন শরকর মহাশয়ের পুর শ্রীমান দীরেন্রনাথ ১৩১৮ মালে 

জনাগ্রহণ করে। শ্রীমান তেলিগাঁতি ডাকঘরের অধীনস্থ হাতীয়র গ্রামের 

স্বর্গীয় মহেশন্দ্র কর্ণী মহাশয়ের ক] শ্রীমতী কুন্মকামিনী দেবীর পাখি" 

গ্রহণ করে। তাহার কমুদচন্ত্র শামে এক পুত ১৩৪৩ সালে ও রে।হিণী 

(উষ।বাল]) নামে এক কন্তা ১৪৪৭ স।লের জোর্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করে | 
শ্রীযুক্ত মনাঁতন শরকার মহ।শয়ের পুত্র শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ ১৬২২ সালে 

জন্মগ্রহণ করে। সে সামান্য শিক্ষিত। বাংলা ডাঁকঘরের অধীনস্থ মার।য়ণপুর 

গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্ঠা শ্রীমতী :শৈলবালা 

দেবীর পাঁণিগ্রহণ করে। তাহার শ্তালক শ্রীমান কলবদ্ধু বর্ভমান। শ্রীমান 

ধীরেন্তের কোন শ্তালকাঁদি বর্তমান নাই । 

স্বর্গীয় নবীনটাদের পিতৃধ্য ম্বগীয় জয়ন্তগ্রাস।দ ও কাস্তিগ্রমাদ--তীহীদের 

সঠিক জন্ম মন অজ্ঞাত । 



৬৮ সম্বন্গনিণয়-- বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

স্বর্গীয় জয়ন্তপ্রমাদের পুর্ণচ% ও পুলকচন্দ্র নামে ভু পূব ছিলেন। 

পূর্ণচন্রের তিন পু নৃসিংইচঞ্জ, কুলকচন্্র ও নিতাহচন্্র_-ইহ।বা [হন জনেই 

পরলোকে। পুর্ণচন্জের পৌতদয় শ্রীমান সুরেশ চর ও শ্রম, সরণীকস্ত 

বন্তমান। পুলকচন্ত্রের একম1ঙ পুত্র শক্ত গিরীশ চঞ্জ তানুকপা॥ বিছ্যম।ন। 

ইনি এখনে অপুত্রক। | ৃ 
শ্বগীয় কাজ্গ্রসাদের বীরমারায়ণ ও নারায়ণ নামে ঢুই পুত্র ছিলেন। 

স্বগীয় বীরনারায়ণের ছুই পুরে মধ্যে মা আধুক্ত তারকচন্তর বর্তম'ম। স্বগীয় 

শ্রীনারায়ণের শ্রীবুক্ত অমরচন্ত্র ও শ্রীযুক্ত মহিম১ন্জ নামে ছুই পুরী বর্তমান । 

ইহারা বারছাট্র! ডাকঘরের অধীনস্থ ছওগ|ও নামক গ্রামে মাতুশ!লয়ে বাম 

করেন। অন্তেরা সকলে বাংল। ড।কঘরের অধীনস্থ 'দীঘজ।'ন' গ্রামেই 

বাস করেন। 

স্বগীয় অগ্রীতিস্ছনের বংশধরগণ বর্ম|নে কুম|রউড়া গ্রাছে, কপমকাঠি 
গ্রামে ও রোয়াইলব]ড়া নামক আমে খাস করিতেছেন । উক্ত গ্রাম 
শিনটাই মেএকে।ণ। মহকুমার অগ্তগত। ইহ।রা মকলেই উন্নত পরিবারের 
বনিয়াপ ঘরের লোক । াহ।দের সম্পূর্ণ পার দেওয়। এস্লে স্থানাভাব। 

পোঃ বাংল।, এম পাচ।শী, 

জিলা ময়মনসিংহ শিবামী-্ন্তরেন্্রন।প সরকার 

সহাশর়ের আগ্রহে লিখিত | 

প্রক।শকের মন্তব্য 2--শপধর জাতির জল খঙ্গায় বাঙ্গণ মাজে অচল 

আছে। বর্তমান গময়ে ভতাদিগের অনেকের আচ।র বাবহার উন্নত 

হইয়ছে। ইছাদিগের আতিগাধারণের আচার বহরে কোন শাচবুন্তি দেখা 

যায় না। এক্ষণে যখন জাতিবরণ অগ্রযায়। বৃন্তি অপলম্বন শিখিল হইয়াছে। 
তখন বঙ্গদেশের সুঙেপর জাতিকে জল আচরুণায় শুদ সদ পরিগণিত 

করিলে সমাজের ক্ষতি হইবার সন্তাবন। নাহইী। মমজপত্তিগণের নিকট 
ইহ।ই আমাদের অন্থরে।গ। 



মাইতি বংশ-_সতীশচন্দ্ ৬৯ 

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার ছ্বাড়িবেড়্যা নিবাসী 

খ্যাতনামা পঙ্ডিত ত্র্গত সতীশচন্দ্র মাইতি 

মহোদয়ের বংশের বংশাবলী। 

১। র|ধাচরণ মাইতি(পত্ী__রুষ্রিয়1),ততৎসুত হরেকুষ্ণ(পত্ী- ললিতা) ২। 

২। হরেক সত গে।বিন্দরাম (পর্ী-লক্ষীঞ্ডিয়া) ৩। 

৩। গে!বিনর।ম সুতি কূপারাম (পত্রী ছুুদ্রা) ৪ | 

৪। কপারাম সত সাধুচরণ, ঠচতন্ত, পদ্ধালোচন, দামোদর, গোলকচ্জ, 

র|ধ।মোহন, ব্রজ্মোহছন (১মা পত্ী নারায়ণী নিঃ সং) ২য়! পরী 

তারাস্ুন্দরী) ও কণ্ঠা ৫। 

৫ | সাধুচরণ স্ুত লালটাদ ৬। 

৫| ব্রজমোহন সুত কৈলাসচন্জর (স্ত্রী মতিবালা), কন্ঠ, উমেশ, মল্লিকা, 

গস, ভাগ্যবতী, শ্রীমছেশ্চন্জর (জী উমাসুন্দরী), নিস্তারিণী, পতিত- 

পাবনী, ভূবনেশ্বরী, সুলোচন1, পুজ, মতীশচন্দ্র (রী রত্গ্রাত1), হরিশ্চন্জ 

(স্ত্রী গিরিবালা), পুর ও পুত্র ৬। 

৬। কৈলাম চক্রের ৭ পুত্র ও ৬ কন্তাঃ ৭০ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

৬। শ্রীমহেশচন্ত্র স্ুত য।মিনী, ধীরাঁজ, প্রমথ, মন্মথ ও নলিনী -৭। 

৬1 সভীশচন্ত্র সত সুশীল) চঞ্চলা, অজিত, ৮চপপা, পঞ্চ, রমলা, কমলা, 
নির্মল।) ভ্রীকথ্ ও শ্তিকর্ণ ৭। | 

মহামনা সুপণ্তিত সতীশচত্্র__খাহিষ্-গৌপণ-রবি গাও, 1- 

শ।লী পণ্ডিত মতীশচস্্র মাইতি মহোদয় খাঙ্গালা ১২৬৮ সালে, ২৫শে আবণ 

দের পরগণ।য় আকুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্লাতা পিতার 

ব্রয়োদশ সম্ত।ন। পু 

ইনি বাল্য দে|র কৃষ্ণনগর মধ্যব্গ বিদ্ালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। 
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হুগলী নম্ধ্।ল স্কুলে সবুত্তিক প্রবেশ লাভ করেন। তথায় বর্ষত্রয় বারীতি 

অধ্যয়ন করিয়! শেখ পরীক্ষায় নন্মাল স্কুল সমূহের মধ্যে শর্ষেচ্চ স্ত। লাতে 

“উড়ো” নামধেয় মেডেল প্রাপ্ত হন। বস্ত্রত: ইনি তৎকালে ভগলী ন্ম্যাণ 

বিগ্ভালয়ের একজন কৃতবিছ্ ছাত্র ছিলেন এবং তগাকার শিশ্ষকবর্গের 

অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ূ 
অতঃপর কর্মক্ষেজে প্রবি্ হইয়। প্রথমতঃ জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্থত 

মহিষাদল রাজ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে এবং পরে .দেউলপো।তা মধ্যব্গ 
বিগ্ভালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে কাধ্য করিয়া বিচক্ষণত। « দক্ষতার শমাক 

পরিচয় প্রদান করেন। 

ইনি ছাত্রবত্গলঃ শিক্ষদানে শিপুণ, আদশ শিক্ষক ছিলেন। বাঙ্গালা ও 

সম্কৃত ভাদায় ইনি স্ুপপ্ডিত ছিলেন। ইহার আপ্য।পন নৈপুণো স্কুলের 

কর্তৃপঙ্গ, বিতাগীয় স্কুল পরিদর্শকখর্গ ও ছাত্রবুন্দের 'খতিভ।বকগণ সকলেই 
অতীব গন্থষ্ট ছিলেন। 

ইহার প্রদত্ত স্থুশিক্ষার প্রভাবে শু ছ।ঞ্ কুতবিগ্ঠ হইয়] কন্মক্ষেত্রে 

অপার গুণশালীতাঁর পরি&য় প্রদান করিয়াছেন। ইহ।র ছ|রবুন্দের মধ্যে 

মহিষাদল পরগণার মধ্য হিংলী শিবামী বিদ্যোত্সাভী। দানশীল স্বর্গ 

0বণিমাধব দত, রঙ্গীবসান পিবামী দেশভিতৈসী। গাবীণ উল স্বর্গত 

শ্রীনাথ দাস বি-এ, বি-এল্ এবং দেউলপে[ত| মধ্য ইংরাজি বিজ্ঞালয়ের 

ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক দেশগ্রাণ অকপট জনহিতৈষী শ্রীযুক্ত ভুণিলাল 
সাইত্ি গ্রন্ত্তি অভোদয়গণ অপ্রণিত | ইহারা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের 

প্রতি আন্তরিক গভীর অরুত্রিম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন। 
ইনি (সতীশ বাবু) বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতাকালে বিবিধ ধর্ম শাঙ্স, আইন 

পুস্তক ও নানা সন্গ্স্থাদি মততই পাঠ করিতেন, এবং গাপ্যতীতশ্রমে বিন। 
পারিশ্রমিকে বিপন্ন দেশবাসীর ধিপদ নিরসনে নিয়ত মন্রবান্ থাকিতেন। 
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ওজ্জন্য পার্শবন্তী গহৃদয় জনগণ সকলেই উহাকে পিকিতি” আখ্য।য় অভিহিত 

করিতেন । তিনি এক প্রকারে গল্প সময়ের মধ্যেই নিঃদার্থ পরোপক্কৃতি 

দ্বারা দেশবাসীর বিপুল শ্রদ্ধ। অক্জন করিয়া স্থিত হইয়াছিলেন। 

দেউলপোতা বিদ্যালয়ের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়। তিনি মহিষ দল 

রাঞষ্টেটে নাজির প্দে কাম্য করেন। ত্দানীগ্ুন রাজ) বাহাছুরগণ কাহার 

কাধ্যকুশলত, বিচঙ্ষণত| পরিদর্শন করিয়া তাহাকে উন্তরোত্তর উন্নীত 

করেন। পরে তাহাকে সদর সার্কেলের কারকুন পদে উন্নীত করিয়। মাসিক 

৬০২ মাট টাকা বেতন নির্ধ(রণ করেন। এবং পারিতোধিক স্বন্ধপ তাহ।কে 
দ্বারিবেড্যা মৌলার ১৭৫ দশ্ববিখ! পচ কাঁঠা ভূমি দান করেন। কিন্ধ তিনি 

ব্রাহ্মণ ভূম্ব(মীর নিকট দান গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়! পচিশ টাকা! গ্রণামী স্বরূপে 

গ্রদান করতঃ উক্ত ভূমি গ্রহণ করেন। ইশি কয়েক বর্ষ স্ুখ্যাতির সহিত 

উক্ত রাজ সরক।রে কার্ধ্য করিয়। স্বেচ্ছ।য় উক্ত লোশনীয় পদ পরিত)াগ 

করেন। তৎপর আর কখনও চাকরি করেন নাই। অবশিষ্টক্কাল .দেশ- 

হিতৈষণায় নিয়ে।জিত থাকিয়া কাঁলাতিপাতি করেন। 

ইতিপূর্বে শিক্ষকতা কালে ইনি দেশব!সীর উপকার৫ধে বালাঢবাধ” 
প্রস্তুতি, পরে “্জ।রিপসহায়ঃ” “মাহিষ্য মর্যাদা” গ্রাভৃতি মোট ৩৮ খানি 
পুস্তক গ্রণয়ন করেন তন্মধ্যে মিহিষাদল রাজ-বংশ” পুস্তক প্রকাশিত হয় 
নাই। অন্যান্য ৩৭ খনি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদিচাই 

দেশব।সীর ভুত ইষ্ট সাধিত হইয়াছে । তিনি এই সমস্ত, কাধা দ্বার। 
নিরতই দেশব|সর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়। অমর ল্ঠ 

করিয়াছেশ। 

ইনি বাঙ্গালা ১৩১৪ সালে আকুএপুরের বাস পরিত্যাগ) করিয়। উল 
দ্র।রিবেড্য। গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। তিশি এই নব ৰাঁসভূগির নব 
পরিচিত প্রতিবেশীয় উন্নয়ন কল্পে (১) মাদক বজ্জনে দুঢ়ত!, (২) উচ্চপ্রাথমিন, 
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বিচ্ভালয় নিশ্দপীণে ভূমিদান। (৩) বালিক বিগ্যালয় নিশ্মাণে তান ও 

বিদ্তালয় স্থাপন, (৪) বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন (৫) আদর্শ রুষিক্ষেত্র সাপাঁন ভূমি 
গ্রহণ ও তথায় উন্নত প্রণালীতে নানা জাতি ফসলের চ।ষ (৬) সমবায় 

সমিতি স্থাপন, (৭) বিশুদ্ধ পাণীয় জল সংরক্ষণে স্বীয় বাস্তর নম সবু্ৎ 

পুক্ষরিণীর সংস্কারার্থ উহা! জেলা বোর্ডের হস্তে প্রর্দান গ্রান্ৃতি ্াচতকর 

কার্ধা সম্পাদন করিয় লব্দপ্রতিষ্ঠ হন। 

শিক্ষার বিস্তার এবং পরোপকুতি সাধন ইহার জ্বীনের সার লক্ষ্য ছিল, 
ইনি সালিশ বিচারে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তমোলুক মহকুমার 

মাননীয় ডেপুটা ম্য।জিষ্ট্রেট মভোদয়গণ ইহার কারধ্যকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও 

বিচক্ষণতার বিষয় অবগত হইয়া বু ফৌজদারী মে।কদ্দম।র তদন্ত হার ইহার 
উপর অর্পণ করিতেন। ইনিও স্বয়ং ঘটন|স্লে মমৃপস্থিত হইয় বিবাদ 

নিরসনে শাস্তি স্থাপন করিতেন। 
ইনি বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরিবারের বহুমূল্য মম্পক্ি বিভাগে পক্ষগণের 

গ্রীতিভাজন হন। ইনি দেশবাসীকে বিলাসিতা পরিহ।র করিতে, স্বাবলম্বী 

হইতে, পরস্পরের প্রতি ঈর্য। পরিত্যাগ করিতে, সাধ্যান্থুমারে পরোপকার 
করিতে সততই উপদেশ দিতেন। অবগরক।লে বিষিধ সংবাদ পত্র, সারবান্ 
সাহিত্য ও ধর্দর্শান্্াদি অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহার সারাংশ সাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেন । 

ইনি মধ্যবিস্ত গৃহস্থ হইলেও অ!কুবপুরের পৈতৃক বাস্তর মধ্যে স্বীয় গ্রাপ্ত 
অংশ ৪1২/* বিঘা! জমি (যাহার মূল্য ২৫০০২ টাকা) স্ব বয় ভ্রাতুম্পুলদিগকে 
দান করেন। 

ইনি অতীব তেক্জস্বী, নিভীক, সত্যপর, স্পষ্টবাদী। দেশঠি তত্রত, স্ব।বলম্বী, 

শমশীল, আদর্শ চরিজ্রের লোক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে ইহার প্রগাঢ় আস্থা 

ভিল! ইনি পরম বৈষণন ছিলেন। | 



মাইতি বংশ-_সতীশচন্দ্ ৭৩ 

ইনি এগবৎ কুপ।য় ৪টী পুজ ও ৬্টী কন্ঠ। লাভ করেন, পুল্রগণকে উচ্চ 

শিক্ষায় শিক্ষিত ন। করিলেও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়।ছেন। 
ইহ।র একমাত্র সহধন্মিণী শ্রীমতী রত্গ্রতা দেই পতিগ্রাণ। অ।দশ 

হিন্দু নারী। তিনি মাধ্যাতীত পরিশমে ইহার সেব। করিয়াছেন । 

এই অক্লান্ত কন্মী, মহা প্রাণ, তা1গী, মহান 5ব মছে।দয় গত সন ১৩০৬ 
স|লের ১৬ই ম।ঘ আও্মীয় স্বজন ও দেশবাসীকে গঠীর শোকনাগবে নিমজ্জিত 
করত অস্তপামে প্রয়াণ করিয়াছেন । 

উকলাসচক্দ্র মাইর্তি_ 
সাত পুভ-- হয় ক+5)1-- 

১। কামাখ্য। ১। তিলোন্রিম। 

২। অজ্ঞাত »। রুষঃামিনী 

৩1 অমর এ। চাকভাভিনা 

৪1 সঞ্মীবশ ৪1 শিছাল্পত 

৫ | অধিনাশ ৫1 ম্গ্রুগামিণী 
৬। শরচ্চঙ্জ ৬। বিনোদিনী 

৭।| শহানন্দ 

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার দ্বারিবেড়া। নিধাসী 
মাহিম্ত খাতনামা পণ্ডিত ম্মগৃতি সতীশচন্দ্র মাইতি: 

মহোদয়ের বংশের জংক্ষিপ্ত ইতিভাস। 

এই বংশের আদি ব!সম্থ/ন জেল! মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া গ।নাঁর অস্তগত 
কাশীযোড়! পরগণার ট্লা।র রাজছাটা গ্রাম। কি কারণে কোন্ ল্ঞ্র 

কোন্ সময়ে এতত্বংশীয় কোন্ বাক্তি উক্তস্থ'ন পরিতা।গ করিয়া দোর 



৭৪ সম্বন্ধনিণয়-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পরগণার আকুবপুর গ্রামে বাম করেন তাহা জানা যায় নাই এম বংশীয় 

বিতিন ব্যক্তিগণ অগ্কাপি মেদিনীপুর জেল|র বিশিষ্ন স্থানে তত ২৮ ঠণগণ। 

জেলায় বাস করিতেছেন ! ৃ 
উক্ত বাভাটা গ্রামের শরাদু্ত ঠামাগ্রসাদ মাহতি গ্াচ্গুতি : গ্তমাই 

রাজনগর ব!সী। শ্রীযুক্ত প্রসারচন্দ বকসা ; হমলুক-_-শিসল্যা-ায়ক্পুর 
বাসা শ্রীরমানাথ বকসী : দোর চকদ্বীপ' বাসী স্ীগ্রবল কান্ত ব'ভতি : 

দোর চাঁতীবেড্যা বাসী শ্রীউপেন্ধনাথ মাইতি: দোর আকুবপুর শিবাসা। 

শীঘুক্ত মডেশচন্দ মাহতি গ্রভ়তি ২ নজেলা ২৪ পরগণার দর্ববাচটা বাসী 

্্ী শ্রীপদ মাইতি প্রভৃতি এতদংশীয় পাক্তিগণ | 

লালট।দ বাবু-দোর প্রগণ!র রাজার নায়েব এখং কম্মদক্ষ লোক 

ছিন্সেন। 

গোলক!দ কবিরাজ ছিলেন? বিনা গ্য়্সায় দরিদ্রের ঠিকিত্গক 

ভিলেন । 

মুন্দা জমহন বাবুবাঙ্ষ'পা ও পাশী তালায় দক্ষ ছিলেন ইভার 

রচনা শক্তি গ্রাপরা ছিল । হনে শিমাদল বাজ শপর্িত গ্রাজাপাশপণ বাজ। 

রামনাথ গগের এবং দয়াপন রাঙা লঙ্চঘমন গাসাদ গগের অধীনে 

বভবর্ষ রুতিত্র সঙভকারে কার্যা ডন রজগণের অভাব শ্িয় পাপে হন। 

গুণগাভী পাজা বামনাথ ইভাকে মুন্সী উপাধিতে ভুবিত করেন এবং একটা ৰর 

সখচিত লেখনী ও ধাতুময় কলমদানী উপহার গ্রাদান করেন। ইনি 

পরোপ্কারী, সঙ্গদয় এবং প।লিশ বিচ।রে সুদক্ষ ছিলেন। ইনি বাংলা 

১১৮ সাঙ্গে ১৯নে টচত্র জন্বগ্র্ণ করেন এবং সন ১২৯৩ সালে ১৬ই 

রিশাখ পরলোক গমন করেন। 

€কলাসচন্ন-_-জ্যাতিন শন্ধরে সুপঞ্ডিত, সাহসী, তেজন্বী ও স্পষ্টবাদী 

ছিলেন । 
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জ্ীধুক্ত মহেখচন্ত্র বাবু_বালেযে তৎকালোচিত শিক্ষায় শিক্ষা 

করিয়াছেন । ইনি স্বাবলম্বী, নিরহক্কীর ও চরিঞবান্। ইনি বগল! 
১২৫৭ সালে ১৭ই চেত্র জন্াগ্রহণ করিয়ছেন। সুতরাং এক্সাণে (১৩৪৭ সালে) 

উর বয়স ৯০ নব্বই পর্ষ ভইয়াডে। তথ।পি ইনি পূর্ণ স্বঞ্)বান্। ইহার 

দৃষ্টিশক্তি অক্ষপ্ন আছে। চশনা বাতাত পুস্তকাদি পাঠ করিতে মমর্গ এবং 
পদর্জে ১০১১ (ক্রোশ পথ অনায়ামে যাতায়াত করিতে পারেন । ভান 

ঈদুশ দুটচেতা যে জীবনে কখনও কোনও ওধধ সেবন করেন নাই । ঈদশ 

দীর্ঘজীবী সুস্থৃকায় ব্যক্তি এতদেশে আর নাই । 

ভ্রম সংশোধন :--৬৯ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তির পঞ্চ” স্থলে “অচ্যুত ৪ পুঠ।র 

১৮ পত্র এশিতিকর্ণ স্থলে শিতিকঞ” পাঠ করিবেন এবং নিল্মল। স্বামী 

হরিশ্চন্দ্র ভূগ্য। বি-এ, বি-এল (হে।ডখাপি) এইটুকু সংযে।গ করিয়া পউবেন। 

তথা সংগ্রাভক ও লেখক-শ্রাবৈকৃ্ঠনাথ দাস 

গরম চকলালপুর 

পোঃ বাডবাস্রদেবপুর 

( মেদিনীপুর ) 

মেদিনীপুর জেলার মহিযাঁদল পরগণার দেউলপে!তা গ্রামবাসী 

মাহিষ্য শ্বর্গত নীলমণি মণ্ডল মহোদয়ের 

বংশের বংশধরগণের নামাবলা । 

১। ভারাধন মণ্ডল স্ৃত জগন্নাণ, শোভারাম, লালচাদ ও ছকুরাষ ২। 

২। লালটাদ পুল ব্রজ ৩। ৃ 

৩) এজ স্ুত গ্রহলাদ ও গোলক ৪1 

৪1 গোলক শুত হরিন।রায়ণ ( পত্ী নিতন্বিনী), কন্তা! শ্রীমতী! ৪ অন্নপূণা ৫ | 

২। ছকুরাম সত হূর্(র।ম (পত্থী যশোদা) 5। 



৭৬ 

৩। 

8 | 

৫ |. 

৬। 

সম্বদ্ধনিণয়__ব্ট পরিশিষ্ট 

দুর্গার।ম সত বুধিষ্ঠির (পত্রী। মথুরাময়ী) ৪ | 

যুধিনির সত তারা্টদ (০), ধিলোচন, লীগমণি (পেড়ী বিচি 4য়), 

গয়ার!ম, জন।দিন (পত্রী স্চ্রা) উদয়ট।দ (পন্ড) কামিনী), র(ধিকা, 

গারিথি (স্বামী অক্ষয় মাকড়), সাবিত্রী (স্বামী শিবনারায়ণ বেশ 91 ও 

বিষুগ্িয় (স্বানী--হ।রাষ্টাদ মাক) ৫ 

লীলমণি সুত বৈকৃগ্ঠন।থ (পরী গয়েশ্বরী) ৬ । | 
বৈকৃষ্ঠনাথ গুন নসম্তকূম।র (ল্লী শৈলবালা), ভেমস্ত (০), গ্রাঞাপচন্ 
(স্ত্রী শববাল1), গ্রাভাবতী (স্বাশী_সুরেজ্ন।থ মাউঠি) ও বিত।লতী 

স্বামী অবিম[শচন্্র দাস) ৭। | 
প্রতাপচন্ত্র সত কিশোরীমোহন, গোপাল, বাবারাণা নন্দবাণা ও 

কগ্তা ৮। | 

উদ্য়টাদ শত ঈশ্বরচন্ত্র (স্ত্রী শৈলবাল1) ও সুদীরচন্দ (স্ত্রী নশীব।ল|) ৬। 

ঈশ্বরচন্দ কন্যা গ্রহাবতী ৭1 ও ৬ | ল্র্ণার5না পুন্প পশেশ ও যোগেশ ৭। 

ত্রিলোচন মণ্ডলের 

১ম! পত্রী বিনোদিশীর গভগ পুল কন্ঠ 

১। ক।পল।ট!দ ১। রাগণা 

২। দৃনন।থ 

৩। শ্রীনাথ 

৪1 নিমাই চাদ 

২য় গী অনপুণার গর্ভজ পুল কন 

১1 গগনচ।দ ৮ ১। তমক্ষদ। 

২! দ্ারিকানাথ ২। শামা 

৩। পুর্ণচন্ম 2 উম। 

৪ | বিহপালা।ল 
/ 

রি রি ২ 
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গয়ারাশ মওলের- 

১মা পত্রী দয়।ময়ী--(পাণিসিতি) 

গর্ভজ পু কা 

৩ মৃত ১। স্র্ণময়ী 

১। ইন্দ্রাণী 
৩ | অগ্রন! 

২য়! পত্রী চিন্ত। (বাঞ্চনপুর) 

ওয়! পরী গ'ন্ধ।(রী (গোবিন্দপুর) 

গর্ভজ পুল কন! 

০ ১। শির 

৪র্থা পত্রী মোক্ষদ| (রাজ রামপুর ) ৮ 

গর্ভজ পুল ১ 

১। চিন্তাশরণ | 

দানশীল নীলমণি-_ 
ইনি বাঙ্গালা ১৯২৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র দেউলপো তা গ্রামে জন্বা গ্রহণ 

করেন। বালো পাঠশালা তৎকাল প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হ্যা 

মৃহিনাদল রাজের অদ্রীনে মামিক ২২ টাক! বেতনে শিম্নতম পদে নিধ্ক্ত 

হষ্য়া কার্ধয করিতে থ|কেন। পরে স্বীয় বুদ্দিমত্ত। ও কাধ্য ৃ্ষত। গুণে 

এবং ভাগ্যদেবীর সুপ্রম্তায় র'জগণের গ্রিয়পাত্র হইয়! উন্তরে ত্র 

উন্নতিলাভ করতঃ পরিশেষে উক্ত রাজ এষ্টেটের মর্বোচ্চ ম্যালেজ।র পে 

মাসিক ২৫*২ ট।কা বেতনে নিধুক্ত হন । 

ইনি বুদ্ধিমীন্, ধর্মপরায়ণ, দ।নশীল, অতিথি মেল! রী ছিগেন। 
এদীয় জন্মতূমিস্থ দেউলপোত! মধ্য বঙ্গবিগ্তাপয় ( অধুনা মধ্য ইংরাজি 



৮০ সম্বনিণয়-_যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পরিতোষ সহ ভোজন কর|ইয়া গ্রাত্যিককে এক এক খানি নবদক্স বিতরণ 

করেন উহাতে ৪২৫০২. টাকা বায়িত হয়। ৃ 

তিলে।চন বাবু-ইনি তদানীন্তন প|ঠশালার সম্ল শিক্ষিত ইনি 

পরিশ্রমী, কর্মঠ গৃহী ছিলেন। ইহার অন্তর সরলতা পুর্ণ ছিল$ ইনি 
আজীবন দেউপোত। মধ্য বিগ্য।লয়ের সম্পাদক ছিলেন । উঠি উক্ত 

বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণকে অপতাবৎ স্নেহ করিতেন |: শ্রীষ্মাগমে বিষ্ঠালয়ের 

সক।ল স্কুল (10718189০0০) হইলে ইনি গ্রতাতউ জ।বুন্দকে নিজজ ব্যয়ে 

গুড় ও ছেল জলখাবার প্রদান করিতেন এবং ভাভার বাটার বিবাহ 

ইত্যাদি উত্সবে উক্ত বিগ্ভালয়ের ডারগণকে পরিতে।ব শভকারে হাোজন 

করাইত্তেন। ঠাহ।র জীনবিতকাঁলে কখনও এহ নিয়মের পাতিক্রম হয় ন।উ | 

হনি অনুজ ভ্রাতুগণকে অত্যন্ত হাল বাসিতেন । ইনি মালিশ বিচারে 

একজন সুক্ষ ব্যক্তি ছিলেন । পার্শবন্তী লভ গ্রামে বিলধ্শান পাক্ষগণের 

স।লিশী বিচারে আহত হইয়। ম্যায় বিচারে মকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়। 

গিয়।ছেন। ইনি অবিচ্ছেদে বভবর্ষ মভিবাদল রাজ এষ্টেটের অদীন বন 

গ্রামের তহশীপদার ছিলেন। শনি হতীব শ্খ্যাতির স্ভিত এই কঠোর 

কার্য নির্দিন্নে সম্পন করিয়া গিয়াছেশ। 

তথা সংগ্রাভ ও লেখক-- শ্রীবৈকুগ্ঠনাণ দাস। 

গ্রাম চকল(লপুর, পে: বাণ্ছবাস্তদেবপ্ূর (মেদিশীপুর) 

মেদিনীপুর জেলার দোর ভূপতি নগরবাষা মাহিযা শর্গত 

ভ্রিলোচন ভূঞ্জা মহোদয়ের বংশাবলা। 

১। বূপাই ভূঞা সতত কানাই ত্রীরূপাময়ী ) ২। 

১। কান।ই সু শিমাই (স্ত্রী কুস্তলা) ও নৈরাগী ৩। 

এ। নিমাই পুত শিবর।ম (সী পদ্মাবতী ) ৪ | 



মাহিষ্য বংশ-__ত্রিলোচন ভূঞা ৮১ 

৪1 শিবর।ম স্থুত রামচরণ (জ্ত্রী অহল্যা ) ৫| 

৫ | রামচরণ সুত পরশী বা পরশমণি ও ভ্রিলোচন (১ম জী গয়েশ্বরী, 

২য়া স্ত্রী আহলাদী ও ওয়া স্ত্রী সত্যভামা ) ৬। 
৬। ভ্রিলোচনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক কন্টা নীরদ! (স্বামী দারকান!থ 

মগুল র।মপুর) ২য়! জ্রীর গণ্ডি প্রতাবতী (স্বামী বিচারীলাল 

মগ্ডল-_রামপুর), স্ুবে!ধবালা (স্বামী গিরীন্রধাথ মাউত্তি--নাটশাজ ), 

নন্মদ1 (স্বামী শ্রীনিব!মচন্্র স1তরা, মনে|হরপুর), নুপবাল। (স্ব 
হরিপদ গণাতরা মনে|হরপুর ), হেমবতী (স্বমী সুধা শেখর ভভুঞা। 

গোরাণখালি ) ও ধীরেনবালা (শ্বমী_ বঙ্গিজবিভারী ভঞা1- দাত 

ঘট!) ওয়া! ক্্রীর গর্ভে--(২ কনা ক্রম্ঃহাবিণা প্ামী শশিডষণ 
দাস ( দক্ষিণ চক ) ও বিনোদিনী স্বামী পরণিধর বের! এম, এস্) সি, 
বি-এল্ (ততুলবেড্যা) ৭। 

21 বৈরাগী পুল্র সন্ন।লী ও গুরাই -৪। 

৪। গুরাঁই পুজ রাজনারায়ণ। 

£1 রাজনারায়ণ শত গোপাল ও গেম ৬। 

৬। গঞজেন্র স্ুত গুণধর ও শশিভুষণ। 

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণাপ ভূপতি নগরবাসী শর্গত মাহিয্য 

ত্রিলোচন ভূঞ্য1 মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিভাস। 
জেল। মেদিমীপ্ররের তমলুক প্রগণার আন্তঃগ1 লী শিমমৃতবেড্যাত পামে 

ইভাদের পৃর্বা। এই বংশীয় রামচরণ কুঞ্। তথ। হইতে নর পরগণ|র 

ভূপতি নগর এ(মে বশবাস করেন। স্চিনিকি কারণে “কান্ সময়ে এখনে 

আসিয়া বাস করেন তাহা জানা যায় নাই। যাহাই হউক তিনি অতিশয় 
পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সেইজন্য বহু মম্পন্ডি অজ্জন করিয়া খানা 

মদনুষ্ঠানে সদ্বযয় করিয়! গিয়াছেন। 



৮২ সম্বন্ধনিণয়__বষ্ঠ পরিশিষ্ট ৃ 

ব্লামচরণ বাবুর-একমাজ পুজ ধাম্মিকপ্রবর ভ্রিলোচন বাবু গল 

১২৫৯ সালেঃ ১৭ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি ততৎকাপ-প্রচলিত শিক্ষায় স্বরমার শিক্ষিত ভি ইনি 

বিনয়ী, নিরভঙ্কারী, পয়াবান্, বিদ্যোত্গাহী ও ধাগ্মিক ছিলেন। | ইছ।র 

করুণায় ও দানে অনেক বিষ্যারথী বিগ্াধ্যয়নে মমর্থ এবং বত বিপর্ ব্াক্তি 
বিপন্ুক্ত হইয়ছেন 

ইনি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। জলাশয়াদি 
খনন প্রভৃতি লোকহিতকর কাধা শম্পাদন করিয়! দেশবরেণা হইয়াছেন 

ইনি বাঙ্গাল' ১২৯৯ গালে, ৪ঠ মাঘ ইহার পিতার যাগ্মামিক শ্রাদ্ধে 
১২৯০৯ বার হাজার টাকাব্যয় করেন। ১৩*২ সালে পঞ্চতীর্থ গমন করেন। 

১০০২ সালে রামপুর গ্রামে কুকুডাহাটা বালুঘাট। রাস্তার পার্খে একটী বৃহৎ 

পুফরিণী খনন কর।ইয়া তাহাতে পাক।ঘাট এবং তৎপশ্থে পাগ্চগণের বিশ্রাম 
তবন নিশ্মাণ করাইয়াছেন। তিনি স্বীয় 'ভদ্রাসন প্রাঙ্গণে শ্রাশ্ারাধাগেোবিন্দভী 
দেবতা স্থাপন করিয়! ১০০৪ সালে ১৮ই কান্তিক উক্ত দেবমেবা এবং অতিথি 

“লব হত্য।দির জন্য ২৮১৪।১/০ বিঘা! জমি অর্পণ করিয়াছেন স্বীয় 

বাসভুমি সূপতিনগর গ্রামে ব্িলোচন হাই-স্ল স্থাপন করিয়া (১৯২৭ সাল, 
এ০শে নহেঙ্গর) উক্ত বিগ্তালিয়ের পরিচাঁলনার্থ ৮৮ একর ৮৭ ড্রেসিমল জমি 

অর্পণ করতঃ (১৯২৭, ১৮ ন্িসেম্বর) মহীয়সী কীন্তির অধিক।রী হইয়াছেন । 
দের পরগণ।র স্েতুলবেড়। গ্রামব।সী শ্রীযুক্ত দরণীপর বেরা মতোদয়কে 

শ্বায় ব্যয়ে বি-এস্-মি, ভইতে এগ্, এস্, গি ঃ বিঃ এল (03. 3০. 0০ [9৫ ২ 

3...) পধ্যস্ত অধ্যয়ন করাইয়া ঠাহ!কেই সর্দাকনিষ্টা কন্তা সমপশ 
করিয়াছেন 

বাঙ্গাল। ১৩০৬ যালেঃ ৭ই আশ্বিশ এই দাতৃপ্রবর মরভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া উস্রীবিষুণদরবিন্দে বিলীন হইয়াছেন ! 

তথ্য সংগ্র/ছক ও লেখক-_্রীবৈকু্ঠনাথ দাম। গ্রাম চকলালপুর। 
পো: বাড়বান্দেবপুর | ( মেদিলীপুর | ) 



মাহিষ্য বংশ-_ঈশানচন্দ্র মাইতি ৮৩ 

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার কৃষ্ণনগর নিবাসী মাহিব্য স্বর্গত 

১ 

চা 

৩ | 

€ | 

৬ 

৬। 

৬ | 

শ | 

৪ | 

€ | 

৬ | 

| 

৬ 

| 

ঈশানচন্্র মাইতি মহোদয়ের বংশের বংশধরগণের 
নামাবলী। 

মহেশচন্তর দাস সুত চিরঞ্ীব ২। 

চিরঞ্জীব পুল গৌরচরণ, বৈরাগীচরণ দ।স, নিত।ই (*) ও চৈতন্ত (০) ৩। 
গৌরচরণ সুত লক্্মীকান্ত ৪1 তৎসুত কামদেব ৫। 

কামদেৰ পুত্র সারদাপ্রসপাদ ও গ্য।মাপ্রগাদ (১) ৬ | 

সারদাপ্রসাদ সত স্বরূপ *), ভূদেব, মহার্দেখ ও বসুদেব (*) ৭ 

ভুদেব সুত অমূল্য, বনবিহ।রী ও র!সবিহারী ৭। 
মহ।দেব সত পুলিনঃ ুটবিহবারী, বিজন ও গে।কুল ৭। 

বৈরাগীচরণ দ।স স্বত রাজনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ৪। 

রাঁজনারায়ণ পুজ্র কালীগ্রশাদ ও জয়নারায়ণ পুজ গ্রোমটাদ ৫ । 

কালীগ্রলাদ মুত চন্দ্র (০), গ্রাসন্ন (*), গোপাল ও অন্নদ1 (*) ৬। 

গোপাল পুত্র স্থরেঞ্জ, যতীন, নরেক্দঃ ধীরেজ ও বীরেজ ৭। 

প্রেমঠাদ সত ঈশানচন্ত্র ও উমেশ (*) ৬ | 

ঈশানচন্জ্র সুতকুস্ুম, চারুচ্জ, অবিন।শ প্রমদা, ভূতনাথ ও প্রফুল্প ৭1. 
কুসুম স্থুত ভূষণ ৮। 

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার কৃষ্জনগরবাসী মা সহ্য স্বগত 

ঈশানচন্দ্র মাইতি মহোদয়ের বংশের সংক্ষপ্ত ইতিস্াস। 

মেদিনীপুর ভেল/র কোলাখাটের নিকটবর্তী বড়গেছ্যা গ্রাস এই বংশের 
আদি বাসস্থান। কি সুত্রে কোন্ সময়ে এতদ্বংশীয় কোন্: ব্যক্তি দোর 
পরগণার কৃষ্চনগর গ্রামে আগিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহ অজ্ঞাত 
বিদ্মোৎসাহী ঈশানচন্ত্র মাইতি বাঙ্গালা ১২৪৯ স|লের। ২৮শে ভাদ্র, কষ্ণচলগর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। | 



৮৪ সম্বনিণয়--যষ্ঠ পরিশিষ্ট ৰ 
ইনি মহ্ষাদল রাজ মধ্য ইংরাজি বিগ্ঠ/লয়ে শিক্ষাল।৩ করিয়! প্রে 

০এ1মলুক হ্যামিল্টন উচ্চ ইংরাজি বিগ্ালয়ে কতিপয় বর্ষ অধায়ন বাঁরেন। 

পর অধায়নএবরত হহয় কম্মকেতে প্রবেশ লাভ করেন। 
নি 'দশ্বাসার হিতকামুনায় ইং ১৮৬৮ অনে স্বগ্রামে একটা উন্নত 

পঠশাল! স্কাপন করেন | উহা হং ১৮৭৬ অবে মধ):আনী বঙগবিগ্ঠ।ল প 

£* ১৯০৩ "আনে মপা হংরাজি লিছাগ্ায়ে পরিণত তইয়াছে। | 
শিক্ষার বিস্তার হার জাবনের মুলমন্্ ছিলএ ছি 'ধিক|২* ছ্ছার্রকে 

অলী বেতনে 5 পিন! বহনে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিয়। শিক্ষার 

পিল্তার করিয়া গিয়াছেন। অনেক ছাজ তদীয় অন্নে গ্রতিপালিত হইয়। 
উক্ত বিগ্যাল/য় শিশ্ষালাভ করি 

তিনি মধাবিন গৃভন্থ ছিলেন । তথাপি ভীাহ।র শিক্ষাগরক্তি অতীব 
ঝা 

প্রবল! ছিল। ফেই হেতু তিনি দেউশপোত। মধাবঙ্গ বিদ্যালয়ের বাণিক 

পারিতোশলিক বিতরণ কালে নিমন্ধিত হইয়! অনেক ছ।ব্রকে পারি-ত।ষিক 

প্রদান করিতেন । 

রুষ্ণনগরে এই শিগ্ঞাপয় স্থাপনের পুর্বে দোর ব! মহিষাদল শ্রগ্রণায় 

অন্য কে!নও ব্যক্তি মধাতশণী বঙ্গপিদ্য!লয় স্থ।পানে সমর্থ হন শাউ। 

ভার স্থাপিত এই শিদ্যালয় হইতে বহু ছা সমুস্তীর্ণ হইয়। উত্তরকাশে 

কর্মক্ষেত্রে শগ্রাতিষিত ভহয়াছেন। 

ইনি বিনয়ী, মধুর পামী, সাল পশীল, পরিশ্রমী, চবিজ্রবান্ ও বিষ্ঠোৎ- 

সহী ছিলেন হনি অপরিসীম কেশ আ্ীকার করিয়াও এই বিস্তালয়টী 
সংবঞ্ষণ করিয়াছেন ৪ পুলগণকে শিক্ষিত করিয়াছেন। 

এই বিদ্যালয়ের তপন হাতে 'গ্রণিত যশা মনসা পিন স্বর্গত মতীশচন্ 

নাইতি মহোদয় স্বরচিত “দীনেনের উত্ভিচ” নামক পুস্তকে কর্বীর ঈশান 

বাবুর যে চরিক্রে-চির ন্সঙ্গিত করিয়াছেন তাহার কতকাংশ এস্কলে উদ্ধৃত 

হইল, যথ! $- 



মাহিষ্য বংশ--ঈশানচন্্র মাইতি ৮৫ 

“হদয়ে উত্সাহ বহ্কি করিতে দীপন, 
চশ।ন সম।ন জেদ করে কয়জন ? 

কঙ্মাবার লে।কশিক্ষা গ্রচারণে ব্রত, 

সম|জের সদাচ।র সাধনে নিরত, 

দের-কুষ্ণচনগরের মধ্য-বিগ্যালয়, 

আদি গ্রতিষ্ঠ।তা তুমি, তোমার আশয় 

লভিয়া, সুদীর্ঘক।ল বিছ্চা-বিতরণে, 

প্রতিষ্ঠিত করিরাছে শত শত জনে । 

(তয় উন্নতি আর শিক্ষার বিস্তার, 

জীবনের সার লক্ষ্য আছিল তোম!র | 

কমল করুণাবতী শ্মরে ন। ছিল, 
৩বু তুমি ছিলে সদ] আশিত বতসপ। 
খেয়ে অন্ন:কত ছ।ঞে তোমার সদন, 
বিচ্যালয়ে বিদ্যাধন করিছে অজ্জন | 

আন্ত, উদাস্ত আদি বিলাখি-সবি 
তোম।র নিকটে সদ] ছিল ভাত |” 

এই (দশগ্র।ণ মছামনা গত ১৩১৭ মালে, ৯৯শে কাঁতিকগইহলোক 

পরিতা।গ করিয়াছেন । রর 

তথা সংগ্রাহক ও লেখক-শ্ীবৈকুঠনাখ দাস 
গ্রাম চকলা'লপুর, পো: বাডবাম্ুদেখপুর, 

( মেদিনীপুর ) 



৮৬ সম্বন্ধনিণয়-_ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

০মদিনীপুর ০জলার গুম্গড় পরগণার অন্তর্গত মছস্মদপুর 
নিবাসী করণ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পড়ুষ্কা 

মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী। 

১। ৬বৈষ্ণবচরণ পড়য়া পুল ৬বিগ্বাধর ( পত্তী মাধবী )২। 

২। ভবিষ্বাধর স্থুত ৬গাধুচরণ (পত্রী শীলাস্বরী, শরবেড্য! ৪ মধুদন ০ 

৩। ৬সাধুচরণ সুত শ্রীরামনারায়ণ (পরী গোপিশী, দীনবন্ধুপুর ), 
৬হরনারায়ণ ১ম1 পত্রী (শ্বর্ণময়ী, গোরুণবে ডা ০), ১য়া পন্থী (মারিদ।, 

পীনবদ্ধুপুর ), ৬গোপালচন্্র (*), শিবমার|য়ণ পরী |নিস্ত।রিণী, 

আনমগেছ1), উমানুন্রী_-স্বামী নীলমণি মাইতি (বাস্বপস্র!) ৩ 

বামানুন্দরী_ন্বামী গোপীনাথ মাইতি ( কামদেশনগর ) 8. 

(৪) শ্রীরামনারায়ণের- পত্তী গোপিনী (দীনবন্ধুপুর) ধারা 

৪| শ্রীরামনারায়ণ পুল শ্রীপ্রাণরুষ্ণ__-পতী। ১মা রাজা! (শ্রীরুষ্ণপুর), 

২য়া নীরদ] ( মথুরা ), শ্রারাধারুষ্--পত্ী প্রিয়শশী (জাভানাবাদ ), 

জীবনকৃষ, (০), কুন্ুমকুমারী-শ্বামী উমেশচন্ত্র বল (গদাইবলব।ড) 
ও রজনীবাপ।_স্বামী ঈশানচন্দ মহ!পাত্র, বি-এ, বি-এল 

(সমমাবাদ) ৫। 

(৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের_ পত্রী প্রিয়শশী (জাহানাবাদ) ধারা 

৫1 শীরাধারষ সত গ্রমোদকুমার-গহী বঞ্াবতী (রাধা বল্লভচক ) ও 

পুলিনবিহারা- পরী নন্দর।ণা ৬। 

৬। প্রমোদকুমার সত প্রজাপতি ও আদরবাল! ৭। 

৬|। পুলিনবিছারী কন্ঠ] মাত্র ৭। 



& | 

& | 

করণ রামনারাষণ পড়,য়1 বংশ ৮৭ 

(8) শিবনারায়ণের-_ পত্রী নিস্তারিণী (আমগেছ্য1) ধারা 

শিবনরায়ণ সত শ্রীমণান্ত্র পর্তী চারুবাল! (জাহানাবাদ), পীরবীন্্--পত্ী 

অমিয়ব।ল। (বাড় কাশিমপুর), শ্রীঅশেষকুমার, ৬অজিত ও ৪ কন 

ধা £--(ক) দেবকী-ন্বামী শ্রীপরচঞজ্জ দাম ( শিবরামপুর ), (খ) 
সরোজিণী- স্বামী হেমস্তকুমার ম।ইতি (পাথুরিয়া), (গ) কিরণবালা 

স্বামী ভূষণচজ্জ্র দাস (শ1 মন আড়া), (ঘ) শৌদামিনী-স্বংমী গ্রতাসচন্দ 
গাঁন। (খয়াবেড়াযা) ৫ | 

শ্রীমণীজ্জর মুত গ্রাঙাতকুমার, পুষ্পরাণী- স্বামী দেবরত আইতি 

(ধাগ্তখে।ল)। পূর্ণশশী, পঙ্গজকুমারী, গ।রুলনালা ও প্রীতিকণা ৬ । 

শীরবীন্্র কন্ঠ আ।নুরবাল। ও খুকী ৬। 

(৩) ৬মধুশ্দন পড়য়ার ধারা 

৬মধুস্থদন ১ম পত্বী--কিনলুমণি (কুণুপ), হয়া পত্ী শহেশ্বরী (বিল্পগ্রাম। 

৬মধুঙ্ছদনের ১ম! পত্ীজাত শত ৬তরতচন্ত্র-পী আরম 

(দীনবন্ধুপুর)), ৬গঙ্গাধর স্ত্রী তিলো।ভ্তমা (বামচক্দ্রপুর), শ্রীপঙ্্দীন | রায়ণ 

স্্রী বসম্তকুমারা (দীনবন্ধুপুর) ৬ গয়ামণি-স্বামী মুর।রিমোহন। ৪17 

(পড়্যার চক) ৪। 

(9) ৬ভরতচন্দ্রের ধারা (পত্র স্বর্ণময়া, দীনবন্ধুপুর) 
৬/ভরতচন্দ্র স্ুত ৬বীরেন্্র--পত্রী সিন্ধুবাল। (মাণিকপুর), শী 1 বৃজ্দ--- 

গতী স্েহলতা৷ (জাহ|নাবাদ), শেলবালা-স্বমী। গে। চিন ভঃপ! 

(জাহানাব!দ ও শির্মলকুমারী- স্বামী গুণধর দাস (পড্যার ক ) ৫। 

৬বীরেজ হত বিনয়, বিজয় ও গ্রাতবতী_্বাসী, অপস্তকুমার ভঞ। 

(বিল্লগ্রাম) ৬। 

শ্রীধীরেন্্র সত সুকুমার, শৈবাল, শ্রীকম।র, লীলাবতী ও ধুকী ৬। 
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(8) ৬গঙ্গাধরের ধারা (রী তিলোপ্মা-_রামচনদরপুরী 
৪। ভগঙ্গাধর শত অশ্বিনীকুম।র _পত্ৰী রো।হিণী (পাথুরিয়) ৫ | ৃ 

«1 অশ্বিনীকুমার ভুত সুশীন ও খোকা ৬ ৃ 

(8) লক্ষমীনারায়ণের ধারা (ক্্রী বসম্তকুমারী-__দীনবন্ধপুর) 
শ্ীলঙ্মীনারায়ণ স্ুত স্্শীল, ৬ম্ুবোপ, চিণ্ায়ী_স্বাসী 'নদাচিরণ জান 

(জাহান।বাদ), ইন্দুবাল!--ম্বামী পাচুগে'পাল মস্থাপাত্র (বদর5৮1), 

৪ রাধারাণী স্বামী পুলিনশিছারা মুদলি (দামে।দরপুর) ৫ | 

«| শ্গশীল--১মা স্ত্রী মনে!রমা কনা দলশী ৪ ওয়! স্ত্রী সিক্কুপাপ।! পুশ 

শাত্র ৬। 

(৩) ৬ভমধুস্দন পড়,য়ার ধার। (২য় পত্রী গর্ভজাত মহেগ্বরা- বল্ল গাম) 

পম ৪ 

৩। ৬মধুস্থদন মৃত শক্রত্ব_পরী। বিমল (ব্ন্তপসরা) 9৪ খপ সামী 

নীলকণ্ঠ বেরা (মাণিকপুর) ৪ । 

৪| শক্রন্ন সু'্ত পরেশ পত্রী নীহারবাগ। মেখুব) ও কাননীনঙ্বামী 
বিহ|রীলাল মাহতি (বমপ্তপগরা) ৫ | 

৫। শ্রীপরেশ সুত চিন্তরগ্তনঃ শাস্তি, কুস্তী, জয়ন্তী ও বাঁমস্তী ৬। 

মেদিনাপুর জেলার গুম্গড় পরগণার অগ্পর্গত মহম্মদপুর 

নিবাসা করণ শ্রীযুক্ত রামন!রাঁয়ণ পড়ুয়া মহোদয়ের 

বগশেব সংক্ষিপ্ত ইাতহাস। 
এই বংশীয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ জেল। হইতে এই স্থানে শুহাগমন করিয়।- 

ছিলেন তাহ! জানা যায় না| 

সাধুচরণ বাবৃ--ইনি বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন । উদ্চে|গী পুরুষই 

কমলার রপাপাজ হন ইহ স্বতঃসিদ্ধ। সেইজনা ইনি অধাধসায় গ্রাতাবে 
মামান্য অবস্থা হইতে প্রচুর শির অধিকারী হষঈটঘ।ছিলেন | 



করণ রামনারায়ণ পড়,রা বশ ৮৯ 

ইলি এনং ইহার সহপন্মিণী বছ মহল উাকা বায়ে ভুলা মেরুদান। জীবন! 

মন্দির গ্রাতিষ্ঠ। গস্থৃতি মত্ক|প্ের অনুষ্ঠঠনে অমরত্ব পাত কগিয়।ছেন। 

ইনি চপিআব!ন্, পাদ্সিক ও মরল এাকৃতির লেক ঠিলেশ। প্র 

বিভবশ।লী হইলেও ইহাকে কখনও গব্বিত দুষ্ট হয় নাই। ইনি হদণ। 

বিল।সিত] শুন্ত ও স্বাসলম্ধী চিলেন। ইনি দ্ীয় দিনার সমস্ত খে 

ভূষিত করিয়া গিয়|ছেন। 

সদাশয় শীধুক্ত ব্রামনারায়ণ বাবু-করণ-কুলগৌরব-মিছির আকগ্ট 

জন-ভিউৈষী শ্রীপুক্ত রামনারায়ণ পড়ঞয়। মেয় বাঙ্গালা ১২৭৬ মুলে ২৭ 

ভাদ্র তারিখে গুমগ্ড পরগণার অস্র্থত অঙল্মবপুর মে জন্মগ্রহণ বগেন। 

ইনি শহ্ৃদয় মাহা পিতার মনন জেট মন্ত।ন | 

যে সময়ে বরামনা।ব।যণ বু জন্মঞহণ করেশ। ৩তকা।লে ডউিক্র অনল! 

বর্তমান ক।লের হায় সুপরিচ।লিত স্কুল আদি ছিল না| সুতরাং তিৎকন। 

গ্রচলিত গামা পাঠশ।লায় ইহার শিক্ষা মমপু হয়] পাঠশালা শি্। 

সমাপ্রির পর ইনি বৈধয়িক কর্মে মনোনিবেশ করেন ইনি বাল্যাণদিই 

বুদ্ধিমান ও তীক্ষধী-সম্পন এবং পিতার গ্য।য় অপাবলায়া, বিষয়-কম্ম-নিপুপ, 

বিচক্ষণ ব্যক্তি । উনি পিতৃ-পরিত্যন্ত প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়া 

সৌন্র।ত্র মহক।রে বিধয় কন্ম পরিচালনা করিতে থ!কেন ; এহদবস্থায় কদ1চ 

বিল।সিতা বা অবিবেকিশ]র আদে বশীভূত হন এই | ্ 

পৈতৃক ধন্মে ইহার গ্রগ'ঢ় আনুরক্তি দৃষ্ট ভর়। ইহার ্মীগাবণ্গাথ 5 

দানে উক্ত গুম্গড় পরগণার আমগেছিয়| গ্রামে পর শীট খর শিবনা এ” 

ও "্রীপ্রীশীতলা দেবীর মন্দির” মোট ১৫০০২ টাকা ব্যয়ে, ছুর্ম।পুর গাছে 

ন্্ীপ্ীণীতলা দেবীর মন্দির ৯৫০২ ট|বা ব্যয়ে, স্বগরামে স্বীয় ষাস্ব বাটার 

সমীপন্থ গ্রাঙ্গণে-আীহ্ীরামেশ্বর শিব মন্দির” ৭০০২ আ।তশত টাক! বায়ে 

নির্মিত হইয়।ছে। এতদ্যতীত ইনি “নন্দীগ্রঃ4? কারমাইকেল হইল 



৯০ সশ্বন্ষনিণ ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পরিচালনার্থ ১০/ কুড়ি বিঘা ভূমি দান মা উক্ত দুগাঁপুর গ্রামে 
স্বপ্রতিষ্ঠিত “রামন।বায়ণ মংস্কৃত চতুষ্পাঠী” পরিচালনার্থ ৫ ১৩ একশত 

টাক প্রদান করিতেছেন ।  ভিষ্তে ও ্ উন্ুবূপে পরিচা রা ত হইবে 

হার স্ববন্দোবস্ত করিয়হেন। ৃ 

রা বিগ্ভালয় হইত (সংস্কৃত চতুষ্পাটী ভ৮তে ) প্রতি বসেই ব ছা 
রর ধ গরীক্ষায় শমুল্ীণ ভইতেছেন। উত্বীর্ণ ছারেপুন্দের পো উক্ত 

৪০৪ নী শবীধুক্ত রাচজন্দনগ সাংগাকবা-মীমাহত তীর্থ সভোদয় তশিত। € 

দাতগণর পামনারায়ণ বারু-কটক ভেলায় একটি ক খননার্থ ১২৫৭ 
টাপা দান করিয়াঙ্ছেন। বর্নান বর্ষে (১9৪৭ পালে) উক্ত মহল্পণপুর গাম 

ব্বীয় আবাস গর অনঠি দূরে ছুস্থ জনগণের লোগ যন্বন; নিরসনার্থ 

“রাম গোপিনা দাঠবা চিকিত্যালয়” স্কাগন পূর্বক উহার পর্চিশিনা হেড 

২৩৬/ রা হরি বিপা জনি এবং বিজন কণ্ডে ১০৭০২ এক মহন টাকা 

দন করিয়/ছেন। উহার আমবার পত্র ও উধধাদিকয়ে চোট ৯০০০১, 

এক হাজার টাক: উদ্দ চিকিতৎমালর়। ডাক্তার ও বম্গাউপ্ারের 

কে!যাটার শিশ্পাণে এরণং পুষ্ষরিণী খননে ৬০০০৯ ছয় হাজার টাঁকা প্রদান 
করতঃ দরিদ শ্রস্ভায় বোগাউুরগণের জীবন »ক্ষণের হেতু হইয়া মহীয়সী 

কীহির অধিকারী হইয়াছেন | 

ইভার একতর পৌন (হ্রীনুক বাবারুধ বাবৃর যুবক পুজ) কুমার 
৬৫ ্ গ্রাম কুমার” ছুরপ্ত কালের লোলুপ-দুষ্টিঠে টির।গ্হঠ হইলে হনি 

ভাতার স্ৃঘি রক্ষা-কপ্পে স্বার পাস বাটার মন্ুণন্ত স্ণিস্তীর্ণ খালের উপর 

'গ্রামোদ স্মৃতি-মেডু” নাদের একটা শুদুপ্ত ও সরম্য লৌ১ সেতু নির্শাণ 
কর।ইয়। পাঞ্থজনের ঘাতাযাতের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই মেতু 

নির্মাণে ৮৫০২ টাকা ব্যধিত ভইয়াছে (সন ১০৪৬ স!ল)। 

ইনি বন বিষ্যার্থীকে পিগ্ঠাশিক্ষার্থ গরচুর অর্থ দান করিয়।তেন। বিশেষতঃ 



করণ রামলারায়ণ পড়)য়। ধংশ ৯১ 

শন্দীগ্রম বামী শ্রীমান্ ভেমচন্্র রাঁউৎ মহাশয়কে বিলাতে ইপ্রিনিয়ারিং 
বিষ্তাশিক্ষ| কালে প্রচুর র্থ মভায্য করিয়ডেন। বন গণন্বায়গ্রান্তের গণ 

মোচনে এবং বভ দরিদ্র বাক্ষণ সন্তানের উপবীত দানে (উপনয়ণ অংক্কারাগ ) 

ব্ভ ট।ক। দন করিয়াছেন। 
বাণীর উপাসক কমল।র করুণা-কটাক্ষ বধিত গ্রথক।র বব স্ব পুস্তক মুদণ 

ভেতু ইহার নিকট শভ টাক দান লাঙে পশ্ন্তগ হইয়াছেন। পস্থ 5: 
প্রার্থী মাজেই ইভার নিকট বিফল মনোবথ হন নাই । 

এতদ্যতীত উনি তুঁল। মেরুদাণ, পুঙ্গরিণী গতিষ্ঠ। গাহৃতি সত্কাধো বৃ 

গতস্ন ট।ক। সায় করিয়াছেন। 
ইহ|রই বিপুল ব্যয়ে গতি বর্ষে হ্রীহ্ীশিবরাণি উপলাক্ষে উদ্মিখিত 

“ভীঙীর।মেশ্বর শিবমন্দির” প্রাঙ্গণে একটি বুহৎ নল হয়। উন্র মেগা 

প্রায়শঃ এক খা ছুই সপ্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মেলার শ্প্রসিদ্ধ গায়কগণের 

ই্াদি আমোদজনক বাপাবের অনুষ্টানে উক্তস্থন যার! এনং পুতুল না 

কে]ল।হলময় আনন্দঙবন বূপে পরিদৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগণ আদ 

আপ্যায়নে আহাদ আ.ননিত হন। 
ইনি অতি উদর চেত1, বিলাগ বিহীন, অনিম্বর, আদর্শ চারি, পেশ 

ভিতরত, ধন্মগ্রাণ ব্যক্তি | ইহ|র আতিথেয়তা দেশ বিশিত | উনি মধ্যে মধ্যে 

গ।দরে ভুরি ভেজনে দ্েশবামীকে পরিতপ্র করিয়া মকলেরই, পরমাস্মীর 

রূপে পরিচিত । ৰ 

ইনার কণিষ্ঠ আমতা মেদিনীপুর জেপা কেটের খ্যাতনামা উকিল 

গুম্গড় সমমবাদ খাসী শ্রীমুক্ত ঈশ|নচন্দ মহাপাজ। শি-এ, শি-এল » মহ1দয় 

সুম/ভিতাক ও দেশহিতৈনা। 
ইনি বার্দকো পদপণ করিলেও মানসিক তোলে যুবক । ইহার 

শক্তি শর্রথ। গ্রশংসনীয় | এক্ষণে শ্রীতীগগব্ সমীপে প্র নী করি জব না 

ইহার অন]ময় সুদী জীবন দান করুন। 



৯১ সশ্বঙ্গনিণয়_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পতু শুজ্তি টানা গ্রদশনে রও কালে প্রা নিও আর্ম্য চাঙা কব 

রা করিতেছেন । পুজাপাদ। পরে ধশ্বঃ পিহশুভ্রপণং পরং (পি 

সেব!ই পুলের গ্রপান কাধ্য) এই শান্ধীয় বাণীর যাগার্থাই ইহারা হধসঙ্গম 
করিয়। গ্রকৃত শিক্ষার সর প্রদর্শন করিতেছেন । কালের গহাবে শধুনা 

৬শ্শিবন!র।য়ণ বাবু ইনি অতীব বিছ্যোত্সাহী ছিলেন | উনি নল্দীগ্র।ম 
ব।রমাইকেল হাইস্কলে ৩০/ বিঘ। জনি দান করেন। স্বগ্রামে একট্টী উচ্চ 

গ্র/থমিক বিগ্ভালয় গ্কাপন করেন । 
শ্রীপৃক্ত সণাঞগনাণ ও ইধুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু একি গাছোপরগণ তভাদের 

পিভদেবের প্রতিষ্ঠিত উক্ত উচ্চ প্রথখমিক খিগ্ালয়টাকে মহক্মব্পুর শিবনা রায়ণ 

সরা ইতর!ভি লিগ্য।শয়ে পরিণত করেন (ইং ১৯১৫ আল) এবং উহার 

ছরিচালন নায় নিন! ৪০/ চল্লিশ শিখা ভুমি দান করিয়া! দেশবাসীর 

অুশেন কল্যাণ সাধনে পগগবাদার্থ হইয়।ছেণ। অপর্তঃ পিতু ভক্তির 

জাজল্যম'ন দরষ্টাপ্ত গ্রাক্টনে অনুপম মহভীা কীন্ির অপ্রিকারলাত্তে 

সমর্থ হইয়াছেন।  উচ্চাশয়-সম্পর এই ঘুপকগণের ঈদুশী দানশীলতা 

উদ্জরোর পদ্ধিত ভইয়। দেশবাসীর অশেষ কলা।ণ মদনে ব্যাপূত থাকুক 

ইচ।হ শ্রীঞাকরণময়ের শীচরণে গ্রার্গন। | 

ভবতচন্দ নাবু-_ ইনি অঙ্গয়, ৪ সমদশী বাক্কি ছিলেন । ইনি 

যন গাভী, বিগ্োত্সাভী ছিলেন। হি পুর্নে[ক্ত নন্দীগ্রাম 

কারমাইকেল ভইক্সলে ১০/ কুটি বিঘা জমি দান করিয়াছেন। ইনি গীত! 

শাঙ্সে অভিজ্ঞ 9 অশ্টরভ্ত ছিল্নে। ইণিই সর্ব প্রথ্থমে এতদঞ্চলে পণ্চিত 

এবর ম্বর্দত দামোদর মুখোপাধ্যায় মঙ্টোদয় কৃত হী শ্রীনব হগব্দ্ গীতা, 
প্রকাশের পরই "আনয়ন করেন। ইহার দ্বিতীয় পুন্ধ পীরের বাবু ম্)।টি,ক 

পরীক্ষোন্তীর্ণ | 

টে সঃ ক রঃ ৫? রে 



করণ রামনারায়ণ পড়ুয়া বংশ ৯৩ 

ভ্রম সংশোধন £--৮৬ পুর ৭ পংক্তির গোরুণবেড়। স্থলে গে।রাণবেড়া, 

এ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তির বাস্তুপমর| স্থলে কাগুপমরা পাঠ করিবেন এবং উক্ত 

পৃষ্ঠ!র ১৯ পংক্তিতে নন্দরাণীর পরে (কলিকাতা) সংযোগ করিয়। লইবেন। 

৮৭ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তির বামন আড় স্থলে বামুন আড়।, ৯ পক্ভির ধান্থখোল 

স্থলে ধান্তখোলা) ১২ পংক্তির বিল্লপগ্রী।ম স্থলে চিল্লগাম, ১৫ পংক্তির ও স্থলে। 

এবং অয়ামণি স্থলে মভামণি পাঠ করিবেন। এ পৃষ্ঠঠর ১৬ পংক্তির 

পড়্য।রচক স্থলে দীনবদ্ধুপুর এবং ২২ পংক্তির বিল্লগ।ম স্থলে চিল্পগরাম পাঠ 

করিবেন। 

৮৮ পৃষ্ঠ।র £--১* পংক্তির বিপ্লগ্রাম স্থলে চিল্পগ।ম, ১১ পংক্তির বসস্ত- 

পশরা স্থলে কীগুপসরা, ১৪ পংক্তির বসস্তপসর। স্থলে কাগুপসর! পাঠ 

করিবেন 
তথ্য সংএ।হক ও লেখক--শাবৈকুগ্ঠনাথ দাঁম, 

গ্রাম চক্লালপুর, পে বাড়বা স্থদেবপুর 

( মেদিনীপুর )। 

মেদিশীপুর জেল1র মহিবাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী 
গামবাসী কায়স্থ পগিত ব্গত স্বারশচন্দ্র মজুমদার 

মহোদয়ের বংশধরগণের নামাবলী ্ 

(১ ৬রসিকলাল মজুমদার মুত রামকান]ই (২) রামঝানাই স্মৃতি 

র।মগোবিন্দ ৩।  তৎস্ুত রামকৃষ্ণ (পত্থী অহল্যা)। ও 
৪। রামকষ্ণ সত গুকুপ্র সাদ-_-১ম পত্রী শ্রীমতী রাধারাণী ২য়। পত্বী 

শ্রীমতা ৫ | 

৫1 গুরুগ্রাম।দ সুত শিবচরণ--পত্বী বরদাঁময়ী ৬। 



৯৪ সম্বঙ্গনিণয়-_ বঞ্ঠ পরিশিষ্ট 

৬। শিনচরণ সত বামাচরণ (০), স্ুরেশ্উন--পী। স্রশীল পাপা, 
গথম (০), মহিমচ্জ-পত্রী নগেনবালা, রজনীকান্ত (১ম পরী নন কলা 
২য়! পত্রী ক্ষুদনব!প।), সতাশউন্ত্ (পরী: মিন্ধবাল।) ও কন্ঠ! নিরগম। ৭ | 1 

(৭) স্থরেশচন্দ্র-_-মুশীলা ধালার ধার 
৭। স্রেশচপ্ মুত নগেজ, মৃরপা, শঙ্গিমচন্ত্র (পরী উমাশশী বাহন) 

কন! (মুত), রাভাব।লাঃ কালীগদ ও উনাবালা ৮। 

৮| শাঞ্চমওন্্র সত মায়ারাণা, গাতার।থা, শাস্তিময়ী, দিশীপরীনার। 

বাণী ও ছট্ু (51) ৯। 

(৭) মহিমচন্র--নগেনবালার ধারা 

৭। মহিমগথা সত শবতো!ম (পরী পঞ্চবাপ 1), সঙ্ছোস। কৃত ও 

গেড় ৮। 
৮। শবতোম সত টু ৯। 

(৭) রজনীকান্ত---১ম। পত্রী ননাবালার ধার 

৭। “ভাপীাকাপ্ত বচা| নির্শল। ৭ ১ পুল ৮। 

(৭) রজনাক।ম---১যা পত্রী ক্ষুরনবাঁলা।র প।র। 
৭1 বাগানীকান্ত ভুত শোঁগানাথ, শাণগ পটল (ক9) ৪ পুল ৮ 

মেদিনীপুর জেলার মহিবাদল পরগণার আস্ঃপাতত দধাতিংলা 
গ্রাম বাসী কারস্থ পণ্িত দর্গত সুরেশচন্্ মজুমদার 

মহোদয়ের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ু ইতিভাস। 

মৃভিব।দগ পরগনার অন্তর্থ» স্গ্রসিদ্ধ মিলাদ পাজন|টীর স্মীপস্থ 

মধ্যহিংলী হা।মে এতহদংশীয় বাক্তিগণ কোন অজ্ঞাত শময় ১ইতে বাঁধ 

করিতেছিলেন। কি কারণে কোন্ বাঞ্তি ই গ্রামে শ্ুগাগমন করেন হাতও 

অপরিজ্ঞ।ত | 



স্রেশচন্দ মজুমদার বংশ ৯৫ 

এতদ্বংশোছুর শিবচরণবাবু স্বল্প শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি 

বহুবর্ষ মভিষাদল রাঙা এট্রেটে সুখ্যাতি মহকারে কাধ্য করিয়। বার্ধীক্যে 

স্বেস্টায় পরতাগ করেন | তিনি চরিঅবান্, শান্তিগ্রিয। প্রেঅমী ছিলেন । 

তিনি অর্থ| হানে পু্গণকে উচ্চশিক্ষায় শিশিত করিতে সমর্থ হন নাই । 

আদশ-চরির পঞ্চিত আরেশচন্দ- কমলার করুণাকিণা-িধিতত বাণীল 

একনিষ্-স।ধক যে মভাভিতব উদ1র:৮'৮1 ব্যক্তিগণ পিন শিক্ষাণান-ত/তি 

ব্য।পুত থাকিয়া পল্লীব(সীর অশেষ কলা।ণ সাধনে অমর হইয়াছেন, তম্মধো 

এই পবিত্র চরিন মাষ্াপর অঙগগতম | ইনি বাঙ্গালা ১২৭৯* সালে ১৯নে আদ 

উত্ত মধাভিংশী গ্রামে জনগণ করেন। (ইং ১৮৬৩, ৪১) (সেপুপ্টগ্বর )। রখ 

প্রথমতঃ গামা পাঠশালায় ইহার শিক্ষাপাভি হয়। ইনি অতীব বুদ্ধন।ন্ 
ছিলেন, তজ্জগ্ত প1ঠশ।ল|র শেষ পরীক্ষায় তিন টাকা! এবং ইহার শিশ্ন 
মহোদয় ১৫২ পণর বীক। পুরস্কার লাত করেন। 

পরে ইনি মহিব!দল গাজ ইংরাজি বিগ্য।লয়ে অপায়ন করতঃ মাইনর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অতঃগর অর্থাভাবে অধায়ণ পরিভা!গ করি! 

ভাঞ!যুঠ| পরগণ|প গোপীনাথপুর আরামে প্রাইঙেট শিক্ষকরূপে দশমাস 
কার্য করেন। উক্ত ছাত্র অঠিগাবকের অন্রধম্পার ইনি তমোলুক 

হা/মিন্টন হাইস্কুলে থার্ডক্লামে তন্তি হইয়া একবৎমর অধায়ন ককেশ। 
তৎপরে উক্ত কর্তৃপক্ষের অঙ্গমতয় অধায়ন াগ করেন। ৃ 

৩ৎগরে ইনি মহিযাদল পরগণার দেউলপোত শিপাসী প্লেশহিতরত 

্বর্গত নীলমণি মণ্ডল মহে।দয় কর্তৃক শ্ব(পিত দেউলপো তা উচ্চগ্রাথসিক 

বিগ্য।লয়ে গ্রধান শিক্ষক পদে নিধুক্ত ইন (১৮৮০১২ই ফেব্রুয়ারি )1 এই 

বিদ্যা লয়ই ( মহিষাদল রাজ বিদ্বা!লয় ব্যতীত ) এই পরগণার আদি বিগ্যা্য 

(কুল)। পরে ইং ১৮৮৫ মালে ১৫ই মে উক্ত বিগ্ভ(লয় মধাশণী 

বঙ্গবিদ্ঠাপয়ে পরিণত হইলে, উক্ত বিষ্ভাগয়ে তৃতীয় শিক্ষবরূপে কারা করাত 
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থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ইহার কা্্যদক্ষতায় সন্থষ্ট হইয়। ইঁহাঁকে দিঁতীয় শিক্ষক 
পদে উন্নীত করেন (ইং ১৯১৮ মে)। ইনি তদধি ১৯২২ গালে সেপ্টেগর 

পথ্যন্ত উক্ত বিছ্বা।লয়ে নৈপুণ্যসহকারে শিক্ষকতা কার্য কণিতে থ!৫কন | 

অতঃপর শারীরিক দৌর্বল্যবশতঃ £-_কার্ধ্য হইতে অবসর গত করেন। 

ইহার গুণমুগ্ধ গুণগ্রাহী উক্ত বিগ্ঠালয়ের সম্পাদক মভেো।দয়শণ ইহাকে 

ম[গিক পাচ টাকা হারে পেন্সন গ্রাদান করেশ। ইনি ইং ১৯৩৭ সালের 

আগষ্ট পদ্্যন্ত্ উক্ত পেন্সন যপাবীতি প্রাপ্ন হইয়ানছেন। 

দেউলপে।তার কারা 'াআাগের পর নি উক্ত মধ্াহিংলী লাসী সহদয় 

অকপট দেশহিতৈরীা। উদারচেতা ডাক্তার শীবুক্ত মারদ।গ্রাস!দ মিংহ 

সব-আসিষ্ট্যান্ট স্াজ্জন মহোদয়ের অল্প বয়স্ক পুল শ্রামান্ শক্তিকম!র মিংহের 

প্রাইভেট শিক্ষক রূপে কতিপয় বর্ষ কাধ করিয়। স্বাস্থ হীনত য় শিক্ষাদান 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত শ্রীনান্ শক্তিকমার বি, এ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ ভইয়! এক্ষণে এম্। এ) অধ্যয়নে রত এবং পিনয় মৌজস্তাদি 

গুণ-বিভূঘিত | 

উনি (রেশচন্্র ব/বু) আদর্শ চরিত, ছাল, শ্।য়নি্ঠ শিক্ষক এবং 
পুর্ণ ম্যমশ।লী ব্যক্তি। বিশেদতঃ ইনি শিষ্টাপান্ ছিন্দু ছিলেন। স্বপদে 

ইঁভার গ্রগ।ঢ আন্ুরক্তি ছিল। ইছার মধুর পিনমত্র আচরণে মকলেই অতাব 

আনন্দিত হইত | ইনি পরিশ্রমী, আ।বলম্বী। নিরভঙ্গ।র ও মধুগহান। ডিলেন। 

ইনি ছ।ব্রগণকে অপশ্যবৎ স্নেহ করিতেন । উনি বিদ্যালয়ের অধ্য।পশীয় 

সর্ব বিয়েই বাতৎ্পনন বিশেনতঃ বাঙ্গালা মাঠিফো ও গণিতে স্ুপঞ্ডিত এবং 

অশিজ্ঞ শিক্ষক রূপে প্রখ্যাত ছিলেন। সমস্ত জীবন নণী-চরণ সেবনে 

অতিবাহিত করিরাছেন। ইশি একই নিগ্ঠালয়ে প্রায় চল্লিশ বর্ষ কাল 
অনিচ্ছেদে কৃতিত্বের মহিত কার্য করিয়। যশন্খী হইয়াছেন । 

অর্থাাবে স্বীয় পুভ্রগণকে উচ্চ শিঙ্গ! গ্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও 



স্থরেশচন্দ্র মজুমদার বংশ ৯৭ 

উতাহ।দিগকে নৈতিক শিক্ষার শুশিক্িত করিয়! গ্রীতিলীচ করিয়াছেন । 

ইতিপূর্বে বাঙ্গালা ৯৩২৭ মালে ২৩শে কার্ঠিক ইহার মহ্পঞ্সিনী অকালে 
পরলোক গমন করিলে ইনি আর দার পরিগ্রহ করেন নাউ । 

পরে বিধাহ নিদ্দেশে তীয় জোষ্ঠ পুজ শ্রীমান্ বঙ্গিমচন্দ্রের কর্শন্থলে 
দিল্লী নগরীতে কশিষ্ঠ পুলমহ বাস করিতে াকেন (১৩৩৮। অর পৌষ হইতে) 
উক্ত স্থ।নে বাম কালে শীত্রীভরিদ্বর, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া প্রন্থৃতি 
তীর্থস্থান পর্যটন করিয় পরমাণশা ল।ভে রুতরুত্য ভন । 

এইরূপে কিপয় বর্ষ দিলাতে বাস করিয়া, আমীপন্থ নব প্রতিবেশি- 
বন্দে স্বীয় শ্নগাব-স্রলভ উদার্া-পুর্ণ বাবহারে যুদ্ধ করতঃ উদ্ত দিল্লী 

নগরীতে স্বীয় পুণাপৃত কণেষর গরিহার করিলেন (ইং সন ১৯৩৭! 
২০শে আগষ্ট )। 

পুণ্যতোয়া যঘুনাততীরস্থ স্গ্রথিত “িনিগ।ঘদ* ঘাটে ঠাহ।র অস্ত্যেঙ্িক্রিয়া 

সুমমাহিত্ত ভয়। গুণঞাভী প্রবামী বাঙ্গাপী নভোদয়গণ সকলেই শোকপ্রকাশে 
এই মহ্।নুতবের শবান্গমন করিয়া যখোচিত শদ্ধা প্রকাশ করেন। 

ঈদূশ আদর্শ চরিঞ্র, মর্দগুণে।পেত উদ্াারচেত| ব্যক্তি অধুন একাস্থ 

দুর্লত। 

শ্রীম।ন্ বঙ্গিমচন্্র_-এই ধুবক স্বল্প শিক্ষিত হইলেও পিত-সদৃশ যহিষুতা। 
শিণয়, সৌজন্তাদি গুণ ভূমিত। শ্রীমান্, হুগপী। ভেপার বাঁভানরী গ্রামবাশী 

মদ।শয় শ্রীধুক্ত যতীন্রনাথ মরকার মহোদয়ের জ্যোষ্টা কন্ঠ? শ্রীমতী :উমাশশী 

দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে । শ্রীমান্ উক্ত মহানুহবের একান্ত অ্ঠকম্পায় 

দিলী নগরীতে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়। প্রেমের রিডিং ব্রাঞ্চ ধিতাইজার় পোষ্টে 

ম।সিক ছযট্টি টকা বেতনে কার্যে নিযুক্ত । এবং তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর 
শ্রীমান্ কালীপদও উক্ত অফিসে মাসিক বধাইশ টাক! বেতনে কায 

৭ 



৯৮ সন্বন্ধনিণয়_-ষ্ঠ পরিশিষ্ট 

করিতেছে । শ্রীমান্ কাঁপপ্ বিনয়ী ও পিতৃবৎৎ সরলচেত1 | অি। করি ও 

শীশ্রীভগবৎ সমীপে গ্রার্থন। করি মন্ত্রাস্ত বংশীয় এই লাত-যুগল পিউ ফাতামহের 

পদাস্ক অনুসরণে স্বীয় বংশোচিত গুণ মর্ধাদ। স্মৃতি পথে ভাজলাম:& ব।খিয়। 

কর্মক্ষেত্রে দীপু ঠেজে অগ্রযর হইতে থাকুক । | 

তগা সংগ্রাহক ও লেখক- শ্রীবৈকুষ্ঠনাগ দাস । 

গ্রাম চকল।লপুর 
15 

পোঃ বাডবা হদেবপুর, (মেদিনীপুক। 

জেলা মেদিনাপুর খড় গপুর পরগণার বক্ষপুর নিবাসী কায়স্থ 

শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ দিত মভোদয়ের ব্শাবলী। 

(১) ৬হরনারায়ণ দির আত পুরুপ্রমাদ ২1 হত ১মা ল21 ও পুল 

স্বরূপমে হন (পহী বন্মণ11- খঙ্গপুল) | 
৩। ব্রীপমোহন ভহ বানানে তন - গত্রা প্রঙ্গময়ী (মারি 

৪। রাপামোহন অহ কাপীমোহননপ্ী কামনা (গশিহাটা), 

৬প্যারীমোহনন্দী নিরভে!ভিনী (প্রখর) (০), একিশোরীচোহণ-৯মা 
লী মগ্রমণি, য় আ্রীর নাম অজ্ঞাত | বেচনমণিনস্বামী কাশানাথ পল 
চৌধুরী (পিঙ্গলা) ৫ | 

(৫) কালামোহন-কাসিনার পারা 

৫1 কাঁলীমোহন অত থাকম্ণি স্বামী শীলকমল রায় (মালগ।), 
তু 

নারায়ণগ্রস।দ__পরী রাজবাল! (মেমরি) * এ জ্রীণগেধনাথ মির ৬] 

নগেকন্্রনাথের দুই পিবাত--১ম। পৃত্থী খ্রতশশীর কা শ্রীমতী মুণ।লিনা-নস্বামী 

গ্লীমণীন্দনাথ দন (মন্যচিংলী)। ২র। পরী-হেমপ্তার (কোঁত বাজার, 



শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রণাথ মিত্র বংশ ৯৯ 

মেদিনীপুর) কণা শ্রীমতী মণীবাল1_স্বাশী শ্রীনলিনীরপ্জন বায়, (বেলেতো ড়, 
বাকুড়া) ও পুল ৬আমরনাথ একএ পাশ পর্যায় ৭। 

(৫) ৬কিশোরীমোহনের ১ম। পরী মগ্রমণির ১ পুজ শ্রীঘক্ষয় নারায়ণ মিল, 

বি,এ৬। ওয়া জীর গর্ভে বৈগ্কনাথ, ধনঞজয়। শিবগ্রসাদ তিন পুল এবং 

সরযূবাল। নামে এক কন্তা (প্রাশী উপেন্দরনাথ রায় মহাশয় দেউরদ!) 

জন্বাগাভণ করে পর্যায় ৬। 

মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর পরগণার অন্তর্গত ষক্ষপুর নিবাসী 
কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ মিত্র মহোদয়ের বংশধরগণের 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। 

এই বংশের আদি বাসন্থান ভগলী জেলায় কোনগর | তথ ভইতে 
এতদ্বংশীয় শ্বরূপমে হন মিজ মহোদয় মেদিনীপুর জেলার খঙ্গপুর রেলষ্টেশনের 

অদুরবভী যঙ্গপুর (খক্পুর) নামক স্থানে বাম করেন । উক্ত স্থানে 

'“ভ্লীতীবক্ষেশ্বর” নামক মহ।দেব আছেন) উাহারই নমাগমারে এই স্থান 
মক্ষপুর শামে অহিহিত | এই গ্রামে বু শিশিত ও সন্থান্ত পরিবারেহ 

পাল টা | 

জোট! ক। পন্মব।য়ীকে উক্ত স্বর্ণপনে হন খিঞ্র মহাশয়কে চি টান 

বাষিক গ্রায় ১৫০০২ পনর শত টক আরের লাবখেরাভ সম্পত্তি প্রদান 
করেন এবং জামাতাকে নিজ খামে বাস করান। উক্ত দনাপায়ণ বাবুর 
পিতা রাগনারায়ণ মুশিদাবাদ নবাবের অধানে মেপিনীপুর. জেলার 

কাননগো ছিলেন। 
রাধামোহন বাবু মেদিশীপুর কাপেক্টরীর মদর কাণনগো ছিলেন । 

প্যারীমোহন বাবু মেধিশীপুর জজ আদশতের ট্রানমূলেটার (অনুবাদক) 

এসং কলিকতি। হাইকোর্টের ইন্টার গ্রিটার (07057750) ছিলেন । 



১০৩ সশ্বঙ্গনিণয-_বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

কিশোরীমোহন বাবু মেদিনীপুর কলেজ হইতে এক. এ. প্রীক্ষায় 

সমু্তীণ। শি প্রথমে মেদিনীপুরের কালেইর ম।ননীয় হা/রিখন্ ”াহেবের 

সময়ে মেদিনীপুর কালেক্টরীর কফের।ণী পরে শিষুক্ত হন। পরে কলিকাত। 

রেভিনিউ বোর্ডের স্ুপারিন্টেখ্ডেট পদে নিষুক্ধ হইয়া দক্ষ 51, সহকারে 
০ কাধ্য করেন। তদীয় কার্ধ্যকারিতায় বিসগ্ধ 3 সঙ্গ ভইয়ং মহামান্য 

গবর্ণমেন্ট তাই!কে রায় ম!হেব টসাধিতে ভূষিত করেন। 

কিশোরমোহন বাবুর জো পুল ইধুক্ত ক্ষয় আাপায়ণ বিএ বি) এ 

মহোদয় হ।ওড়ার সব ডিভিসগ্গাল অফিমার (8.1), 0.) ইনি সদাশ্য়, 

কোমলগা।ণ ব্যক্তি । 

শধুক্ত বৈছ্থনাগ দিত্ব মহাশয় বিলাতের মাইশিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। 

ধনগ্য় বাবু নিশাত ডাক্তারি পরীক্ষায় সমক্সানে উন্তীণ ভহয়। খিলাত। 

মহিলার পাণি গ্রহণে জ্টলযান্ডে ডাক্তারি করিতেছেন । 

শ্রীধুকক নগেন্দনাথ সিএঠনি গত ১১৫১ মালে চেতর মাসে লিখিত 
যক্ষপুরে জনাগ্রহণ করিয়াছেন । ইনি অগ্ুান্স গরাক্ষায়। আদুনীর্ণ হইয়। 
“মদিনীপুর মিউনিসিপালিটির অধীনে হা বত এবং বি এন রেলওয়ে 

৮১০ বর্ম্বা হেড ক্রাক পদে অতীব দক্ষহাসহ কার্য করতঃ সুখ্য।তি 

অঞ্জন করেন । 

ইনি বা্গাপা ও ও গা শাষাতে বিশেস বুত্গ্ন। হোমিগপা।ণিব 
চিকিত্স! শান্থেও ইহার আসাধারণু দক্ষতা আছে | প্িমন ভীভ|র বয়ম ৯৪ 

বত্সর ১০ মাস ক মাঘ) তথাপি ইনি পু হাস্াণান্ পে অপস্থিত 

আছেন। ইহার স্ত্দ্তি শক্তি এখনও সম্পূর্ণ অঙ্কুর মাছে । ইভি।র একমার পুল 

অনাথনাণ এক. এ পরীক্ষায় টন্তীণ হইবার পর ইঁভার ম্সেহময় আগ ১৪5 

চ্রিবিচযুত হইয়াছে | এক্ষণে উনি ইভার জোট জানত মহিমাপল পরগণার 

মধ্যহিংশী নিবামী শ্রীধুক্ত মনান্জনাথ দন মহোদয়ের অকুতিম শক্তি-গুগে 



ব্রজমোহুন মাইতি বংশ ১০২ 

আবদ্ধ হইয়া ছুহিত| ও জামাতার সেবা গ্রহণে উক্ত মধ্যহিংলী আরামে 

উহাদের তধনে মমন্মানে বাম করিতেছেন । ইনি শেষ জীবন ভগবদষ্নাঘু 

অতিবাহিত করিতেছেন । অধুন| ঈদুশ গ্রবীণ, জ্ঞাণী, বৃদ্ধ এহদ্েশে আর 
নই । ইনি মততই মধুর ভাঁমী ও নিরতঙ্কার। 

মেদিনীপুর মহরবামী ম্বর্গত কার্টিকচন্্র মিরু পি আবু এস্ (শ্রেমচাদ 
রায়টাদ স্কলার) মহোদয় ইঁভাঁরই বিঙির শাগার জ্ঞাতিকূপে সুপরিচিত | 

অতি বমীষ।ন্ অদ্বিতীয় স্মতি-শক্ডিক ধীমান শ্রীবুক্ত নগেন্ধনাখ দিত্র 
2 পি দা ০৫১24 হে (দয়ের প্রমুখ্যাৎ অবগত হইয়া এই তথা মংগৃহীত ও শিখিত হইল! 

তথ্য মংগ্রাহক ও লেখক হীনৈকুগ্ঠনাথ দাম । 
গ্রাম ৯কলালপুত, 

পো বাবা সুদে বপুর, ভেল। মেদিনীপুর । 

মেদিনীপুর জেলার মাহযাদল পরগণার অন্তর্গত চৈতম্থাপুরবাসী 

মাহিম্য স্বর্গত ত্রজমে।হন মাইতি মহোদয়ের 

বংশধরগণের মামাব্লী। 

১1 ভন্গগ্ন।খ মাইতি তত ভুল ২1! ৬খুমাল লূত লঙ্মণ-_ পী 

৯ম| হরিগ্রিয়া (০), ২য় গান্ধপী। শিখনাবায়ণ_-পরী চক্জাবলী | অকলী ৩। 

(৩) লঙ্মমণ-_পত়ী গান্ধীরীর ধাব। 

(৮) নে চি 
৩। লগাণ শ্ুত গয়ারাম_-পত্ধী ব্র্ণময়ী, একাদশী ও কন্তা 

বন্তপ্রহা- স্বামী প্চিত মতীন্চন্দ্র মাহৃতি (দ্ব|বিবেডা!) ৪ | 

5 গয়রাম সত কুঞ্জ-_পী রাশি ও শিভুতি_ পরী খাদি €। 



১৩২ সম্বনিণয়_--ষষ্ট পরিশিষ্ট 

না ৫1 কুঞ্জ ভুত শশ্ভুষণ ও বিধুভূষণ ৬। 
৫1 বিভুতি সৃতি পঞ্চানন ৬। 
১) এক'দশী সতত পূর্ণ ও রজনী পরী তিলোন্তমা ৫1 

(৩) শিবনারায়ণ--পত্রী চন্্াবলীর পার 
৩। শিপনাব।য়ণ সত বা কারিক--পস্ধ। স্বণময়া ও বরজমোতন ৪1 

গপীনাথ শুত স্রেন্দশাথ ও কাগ্ছিক সুত রামনাথ পধা।র ৫ | 
রি বজমোহনের দুই পরী ১ন। মোক্ষদ| (দেউজাগে (ঠা) 4 ২য়' গৌরী । 

(৪) ব্রজমোহনের ধারা 

১৭ পরী মোঙদা গভজাত সু হেমন্দ-_ (পত্রী জ্ঞানরা) | ২য়া পরী 
২ 4 পি ৮০১ ্ নুহ গোঁরার গর্জাত সত হরির ্্রী গ্রগা ও মুকুন্দ পনায় ৫ 

(8) রজমোহতনের ১ম পরী ঘোকদ। গভজাত কগ্তা কুহ্স-স্বামী 

রজনীকান্ত গাই (রঙলালচক) এবং হয়! পত্রী গৌরার বা কন্যা? 

মণেবালা-স্বামী শুকদেন মাহঠ আকুণপুর) ও পগমা-স্বামা শো পিন্দচজা 

সামন্ত (5কদীপা) প্র্বা!য় ৫। 

(৪) ব্রভামোহণ সুতি মোঙ্ষদা গভগা 5 (৫) এইনচন্ছের ২ কগগ 2 এক 

পুল সন্তোষ পর্যায় ৬। 

(৫) হেমচন্ডের ১ম] কা টারুবালা-- স্বামী বিধুকুনণ কুজতি (বাড 
বাস্তদেবপুর) ও »য়া কন্তা কমশা পলা কাত্িকচন্দ দাস (বাড়গ্ুন্র।) 

ম্যাটিক এবং নন্ম্যাল তৈবানিক পরা ৪৭ | 

মেদিনাপুর জেলার অ:হযাদল পরগণার অস্র্গত চৈতন্পুরবাসা 

মাতিয্য রাঃ ব্জমোহন মাইত মভো।দয়ের 
বশবধরগণের সংক্ষিপু ইতিহাস । 

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ অচিনাদল পরগণার অস্তগত চেঠগ্ঠপুর গ্রামে বছুকাল 

হইতে বাস করিতেছেন । এভ বংশের বিচি শাদার ব্যক্তিগণ এই গরগণ।র 

তি গ্রামের অধিবাসী । 



ব্রজমোহন মাইতি বংশ ৬৮ ০ ঙ্গে 

ন্দগ্ুপগ্রাহী ব্রজমেহন--ইনি বাঞ্গ।ল| ১২৭৪ সালে ৯ই কিক 

ঠচতঠপুর এমে জন্বু গ্রহণ করেন। বালো পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়। 

সম্যক পারদব্ণ হইয়াছিলেন। ইনি বাল্যবধিহ অকুবিম গুরুভক্ত ছিলেন । 

ইহার বশা-শিক্ষক স্বর্ত চনমোহন দাম (বর্তমান লে এম দ্য 

পিতৃদেৰ ) মহোদয়কে অতীন ভক্তি করিতেন । 

ইনি পাঠশ।ল।র শিক্ষা সমাপ্রির পর শাঙ্গংলা ১২৯২ সাল হইতে ১০৯৫ 

স।ল পব্ন্ত যোগাত(মহৃকারে শিক্ষক কাধা করেন ।  গ্রাতিবযেই 

সর্সোষ্ট পুরস্কার লাঠি করিতেন । ইনি স্ব-বিছ গ্হস্বইবনে জন্বাগুতৎ 

করিলেও আজীপন শিক্ষান্তপাগী টিলেন।  মতত মনোযোগ সহ মান 

লর্পুত্তকঃ ইত্তিহাম, সংবাদপণাদি পাঠি করিতেন এবং মারাংশ লিপিবদ্ধ 
করিয়। র।খিতেন। হইনি বভ্বায়ে বিবিধ ধর্মপুস্তক।দিও সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

করিয়াছেন । 

তিনি দোর পরগণ্র ছুলাটা। গ্রাম শিবামী সধন্মনি্ হষি শন্তপর ও 
দ্বিভ!গগণ্য স্ব্গত আননাচশ্র শিরোসশি এবং দ্বিবেচ্যা নিবাসী বিদ্বআগ্রুপব 

জনহিটৈসী ন্বর্গত মহাশচন্দ মাঠতি মহোধয়দয়ের উপদেশ শটগহোণে 

পরোপকুত্তি-নভোচ্চ-ব্রতে মভতই লতা ছিলেন । বিপুল ক্ষতি ও কষ্ট স্বাকার 

বরিষ|ও পরে।পকার ম।ধনে আখ্গ্ামাদল15 শ্রখা ভইতেন। 

দেব দ্বিজ এলং ধন্মে ইহার গ্রগাঢ আনুরক্কি ছিল। তিনি ভাকুতে 

এসিদ্ব গ্রসিদ্ধ তীর্থ_ শীত বির, বুন্দাধন, মুর গ্য়।গ, গয়া। কাশী, প্রথা 
গরভৃতি গরিন্রমণপূর্বীক পরিতপু ৬হয়া ধন্মা্রাগিভার একাস্ত পিট 

প্রদান করিয়।ছেন। 

ইনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তিগণের অনুষিত রর তত্তদবহত্র 
বংশধরগণের নামাবলি ও পরিচিতি, গ্রমিদ্ধ প্রসিদ্ধ খউনাবলীর বিষয় একী 

ডায়েকীতে যথাযথ তাঁবে মরিশিষ্ট করিয়ছেন। উক্ত জায়েরীতে বহু তথ্য 



১০৪ স্বন্গনির্ণ্য-_যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

নিবেশিত আছে।  গুণগ্রাহী অগ্মদ্ধিত্থ বাতি, উহাতে রর নারথ 

হইবেন। এই লেখক ও উক্ত ডায়েরী হইতে প্রচুর সভা প্র।পু হইয়া? 
পরমোপ্কৃত ও তদীয় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ । | 

হশি আদর্শ ১পিরর» পরে।পকরী? বিনয়ী” সহিষুদ। অতিথিবক্কাল ও 

দশতন্ত এবং ালিশী বিচারে একজন ক্ষমতাব।ন্ ব্যক্তি বলিয়! পরিচিত 1 

দেশবামী ইহার গুৎমুদ্ধ। ইনি অতি উগ্ভমশীল ছিলেন। ইত।র শ্রতিশক্তি 
গ্রথর! ছিল। ইনি ১৩৪৪ মালের ৭ই আশ্বিন ইহলোক পরিতাযগ 
করিয়াছেন । | 

ইছার জোর্ঠ পুল শ্রীমান্ হেসচন্দ সাইতি_নক্খ্যাল জৈবাদিক পরীক্ষায় 
সনুন্বীর্ণ হইয়। এক্ষণে চব্বিশ পরগণা জেলার বঙিষা হাইস্কুলে শিক্ষকতা 

কা ণিযুক্ত। শ্রাযান্ হেমচন্দ্র পিতৃবন্ৎ বিনয়ী" সহিষুত।দি গুণোগেত। 

তা সংগ্রাতক ও লেখক--আবৈকুছনাধ দাখ। 

গাম-চকললিপুর 

গে াবাজবাস্দেবগুর (হিদিনীপুর )) 

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার শন্তর্গত মধ্যহিংলী গ্রামবাসী 
কায়স্থ অ্র্গত মিতিরচন্দ্র দন্ত মহোদয়ের বংশাবলী | 

১। এমখুরাদর পন্ধ সুতি পরমানদা ২। পরমাণশা ছুত নণরাম ও 

মোহনচন্ত্র ৩। 

৩| মে!ছহনচন্দ ভুত রঠিকর।ম ৪1 রগিকরান ভুত রামকিশোর, 

গোব্ধন ও নলকিশো!র ৫ 



মিহির চন্দ্র দত্ত বংশ ১০৫ 

(৫) রামকিশোরের ধারা 
৫| রামকিশোর সুত রাঁষশঙ্কর ও ভবানীশঙ্কর ৬। 

৬। রামশঙ্কর সত বলরাম ও রূপনারায়ণ (*) ৭| 

৭। বলরামের ১মান্ত্রী গর্ভজত নুত খুলন1 (০) ও গোঁবিন্দ--পত্ী 

দিগণ্থরী (গোবর্ধনপুর) ৮। 

৭। বলরামের ২য় স্ত্রী গর্ভজাত সত মহেশ-__পরী অনপূর্ণা, ঈশান 
ও জগ ৮। 

বলরামের প্রথমা স্ত্রী গর্ভজাত (৮) গোবিন্দ--দিগন্বরীর ধার। 
৮। গোবিন্দ সত মিহির-_পত্বী সারদাময়ী (গোবধ্ধনপুর) ৯। 

৯। মিহির সত নীরদাময়ী_ স্বামী কুমেদাচরণ মিক্স (পুলসিটা), 

৬গোপাল (০), প্রিয়নাথ (০), বেণিমাধব-_-পত্বী হেমাঞজিনী (কলিকাতা), 

কুজ্বমকুমারী_স্বামী পুর্চন্্র ঘে(ষ (কলিকাতা), শ্রীমণীন্ত্রনাথ-_পত্বী মুখালিনী 
(যক্ষপুর) ও শ্রীনিবারণচন্দ্র--পত্বী স্বর্ণকুম।রী (কলিক!তা) ১*। 

১০।| নীরদাময়ীর ৩ পুক্র যথা প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র, অমুলচক্ত্র বি, এ ও 

উৎফুল্পচন্দ্র মিত্র, বি, এস্ সি পর্য্যায় ১১। 

(৯) মিহির স্থুত (১০) বেণিমাধব--হেমাঙ্গিনীর ধারা 
১*। বেণিমাধব কন্া ৬আশালতা স্বামী হরেদ্রনাথ মিত্র (হাওড়া) ১১। 
১১। ৮আশালতা কম্ত' চিন্ময়ী স্বামী গৌরীশঙ্কর ঘোষ '(পিঙ্গল') 

ব্ণময়ী স্বামী ভোল।ন।থ বন্থু (বেলেঘাটা), পুল দেবপ্রসাদ মিত্র টি ক) ও 
ভবানীপ্রম[দ মিত্র অধ্যয়নরত পর্য্যায় ১২। 

মিহির কন্া। (১০) কু্মমকুমারীর পুত্র শরচ্চন্ত্র ঘে।ষ, কণ্তা হেসুমারী ও 
রজতকুমারী পর্ষ্যায় ১১। 

(৯) মিহির সুত (১০) মণীন্দ্রনাথ-_পত্রী মুণালিনীর (ষক্ষপুর) ধারা 

১০। মণীন্ত্র কথ্া স্নেহলতা ও লাবণ্যলতা৷ ১১। 



১৬ সম্বঙ্ধনিণগ- ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

১১। স্নেহলতা--স্বামী রাজেন্ত্রলাল বস ( পাচলা, হাঁ ) পুল 

তুষারকারন্তি, মূণ।লকান্তি, পীযুষকাস্তি, স্ুকাস্তি ও উতৎ্পলকাস্তিঃ রর কল্যাণী 
ও রম। পর্যযায় ১২। 

১১। লাবণ্যলতা-ন্বামী প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ]. 4.১ 7, 4. অন্ন্তীর্ণ 

(মজিলপুর ২৪ পরগণা) পুল্র শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ বি, এ বি কম পর্ব! য় ১২। 

(৯) মিহির সত (১০) শ্রীনিবারণ চন্দ্রের ১ পুল্রু ৬সমীরণ (০) পর্য্যায় ১১। 

(৫) গোবর্দান সত (৬) মুক্তারামের ধারা 
৬। মুক্তারাম স্থত রামকুমার, হেমচক্্র--প়ী দ্রবময়ী ও শ্রামাঙগিনী-- 

স্বামী পঞ্চানন ঘোষ (বড়ি!) ৭ | 

৭| রামকুমার কন্যা মনোষোহিনী--্বামী প্রেমটাদ ঘোষ (ভূপতি নগর 

৮| পুত্র ননীগোপাল ঘোষ (+) পর্যায় ৯। 

৭| শ্ঠাঁম।ঙ্িনী ভুত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোব ও অঘোরচন্দ্র ঘোষ ৮। ঈশ্বরচন্ত্রের 

পুল বসস্তকুমার (মধ্যহিংলী) ৯। 
(৭) শ্যামাঙ্গিনী পুর (৮) অঘোরচন্্র ঘোঁষের ৫ পুজ পর্য্য।য় ৯. 

(৫) নলকিশোরের ধারা 

৫1 নলকিশোর স্থুত গদাপর ৬। গদাধর সত মহাদেব ৭। 

৭। মহাদেব লুত বৈকু্ঠ (০), নীলকণ্ঠ (০), কেদারনাথ--পত্ধী শশিমুখী 

(০) ও শান্তময়ী৷ (*) পর্যায় ৮। 

(৬) ভবানীশঙ্কর মুত কৃষ্খমোহছনের ১ বিক্রম ৮। তৎন্ুত 

গিরীশ (*) ৯। ভবাশীশঙ্কর সুতি তেজচন্দ্র (০), | 

(৬) ভবানীশস্কর স্বুত (৭) শ্যামচিরণের ধারা 

৭। শ্।মাচরণ লগত করালীচরণ--পত্বী কাদস্বিণী (রাধা বল্পতপুর ) 

ব্রেলোক্যনাঁথ-_পত্ধী পতিতপাঁবনী (কাখিখাগড়াবনী ) দীননাথ--পর্ধী 

অবিন(শী (রাধ।বল্লতপুর), দ্বা(রিকান[থ (*), জানকীনাথ (*) ও অমরনাথ ৮। 

মিরপুর রা ররর ০৮ 
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৮। টপ্রলোক্যনাথ ম্থত ৬মহিম (০) নন্দলাল--পত্ধী রাধারাণী 

(বাজে শিবপুর), রজনীকান্ত--পত্ী শৈলবালা (কাখি গোনাঁড়া ) তরেন্ত্রনীথ__ 

পত্রী নপিনী (বাজে শিবপুর), ফণীন্দ্রনাথ--পত্রী গান্ধরী, সুশীল--ম্ব'মী 

বামাপদ দন্ত (ভূপতি নগর, দের) ও সরোজিনী স্বামী বিজয়চন্দ্র বিশ্বাস 
(পিছলদা) ৯। 

৯। নন্দলাল কন্ঠ! পরিমলবামিনী-ন্বামী যোগেশচন্ত্র ঘোষ (বাগনান), 

বিমলবাসিনী, কমলবাসিনী, অনীতা, নমিতা ও মমতা পর্যায় ১*। 

৯। রজনীকান্ত স্থুত জিতেন্জ্, হীরেন্ত্র, হিরপ্ময়ী_ স্বামী ভুপতিচরণ 

সেন (পিঙ্গলা), মৃষ্ময়ী, গৌরী, শৈলেন্ত্র, সতী ও বলাই ১৪। 

৯। তরেব্রনাথ দ্থুত নৃপেন্ত্রনাথ, নরেন্রনাথ ও শান্তি-স্বামী নরেশচন্জর 

বন্থ (কাথি) ১০। 

৯। ফণীক্রনাথ স্থুত সুশীল (মৃত) ১৪ । 

(৭) শ্যামাচরণ সত (৮) দীননাথ--অবিনাশীর ধারা 

৮। দীননাথ স্থুত সতীশচন্ত্র-পত্রী শতদলবাপিনী (রাধাবল্লতপুর ), ও 

জ্যোতিষচন্ত্র_-পত্ঠী কমলেকামিনী (খড় গপুর) ৯। 

৯। সতীশচন্ত্র কন্ঠ! প্রার্থনাময়ী স্বামীসুরেন্ত্রনাথ ঘোষ (বাজে শিবপুর), 

রণজিৎকুমার, শেফালিকা, মনজিৎকুমার ও অজিতকুমার ১*। : 

৯। জ্যোতিষচন্ত্র-কন্যা সাস্বনাময়ী, শোতনাময়ী, কে্ীৎনীময়ী, 
লতিকা' পুল্র আশীষকুমার, অশোককুমীর ও অপর ১ জন পর্ধ্যায় ১০৭ 

(৭) বলরামের ২য় স্ত্রী গর্ভজাত (৮) ঈশানের ধারা 

৮। ঈশান--পত্রী নারায়ণী (কেলোম।ল) মুত ফকির--পত্ী মতিদাসী 

(বাগনান) ক্ষীরোদ] ও নরেন পর্যায় ৯। 
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(৭) বলরামের ২য় স্ত্রী গর্ভজাত (৮) জগত--পত্তী সরদার 

(কেলোমাল) ধারা ৃ 
৮। জগৎ স্থুত র|জেন্্-_পত্বী মরোজিনী (বড়দা ২৪ পরগণা! ৯। স্ৃত 

ভূতনাথ-_পত্বী নীহারবাল! (কেলোমাল) ১৭। 

(৭) বলরামের ২য়া স্ত্রী গর্ভজাত (৮) মহেশ স্বুত (৯) অবিনাশ__প্ী 

নারায়ণীর (দেউলি) ধার] 

৯। অবিনাশ কন্ঠা চারুবালা_স্বামী অবিনাশচন্দ্র সরকার (বাগনান) 

১০। তৎনুত ৩ দিব্যেন্দুস্ন্দর, চণ্তীচরণ, কনাইঞ্জাল কনা ২ পর্যায় ৯১। 

(৬) ভবানীশঙ্কর সত (৭) নেহালচন্দ্ের ধারা 
(৭) নেহালচন্দ্র সত কৈলাস ও গ্রাসন্নকুম।র---পত্তী বাসন্তী (আলন্তর।ড1) ৮। 
৮। গ্রাসন্নকুমার সত মণীজন।থ---পত্রী, বিনোদ---পত্বী স্থুরূতিবালা 

(জাগুনিয়া) ও হরিদাস-_পত্রী স্ুনীলা (রঘুনাথপুর) ৯। 

মেদিনীপুর জেলার নহিষাদল পরগণার অন্তর্গত মধ্যহিংলী 

নিবাসী কায়স্থ স্বর্গত মিহিরচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের 

বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

এই বংশের আদি বানস্থান ভুগলী জেল।র বিঘাটী গ্রাম । পরে এই 
বংশীয় কোন ব্যক্তি মেদিনীপুর জেলার ছাতিন্দ। গ্রামে ও তৎ্পরে 

তমোনুকের উত্তরস্থ আস্তাড়া গ্রামে বাস করেন। পরে তথা 
হইতে উক্ত বংশীয় স্বর্গত বলরাম দত্ত মহোদয় মহিমাদল রাজ-প্রদত্ত শিষ্ষর 

ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মহিষাদল রাঁজ বাটার সমীপন্থ মধ্যহিংলী গ্রামে বাস 
করেন। বলরাম বাবু উক্ত মধ্যহিংলী মৌজায় একটা বুহৎ পুঙ্ষরিণী খনন 

করাইয়] বহু ব্যয়ে গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
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বলরাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুল ্বর্গত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহোদয় মহিষাদল রাজ 

এষ্টেটে বু বর্ষ সুখ্যাতির সহিত শিকদার পদে কার্ধ্য করিয়াছিলেন । তীয় 
কার্য কলাপে তদানীন্তন রাজা বাহাঁছুর বিশেষ সন্তষ্ট ছিলেন। ইনি বু 

সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন । 

গোবিন্দচন্ত্র দত্ত মহোদয়ের পুজ শ্বনামখ্য।ত শ্বর্গত মিহিরচন্ত্র দত্ত 

| মহোদয় অতীব কোঁমলপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহ।রন্ঠায় সরলহৃদয় দাতি। 

অতি বিরল। তিনি বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়াও শিশুর ন্যায় সরল 
: ছিলেন। তিনি প্রার্থী মাব্রকেই সন্তোষ সহকারে বিদ|য় করিতেন। 

ইনি পথিমধ্যে শীতার্ত দরিদ্রের গ্র।্থনাঁয় বিচলিত হইয়া স্বীয় পরিহিত 

? বহু মূল্য জামা, চ।দর আদি দরিদ্রকে দান করিয়া এক বস্ত্রে আনন্দিত চিন্তে 

বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বাটীতে উপস্থিত ছিন্নবগন বহু দরিদ্রফ্ক 

স্বেচ্ছায় নব-বন্ত্র দান করিতেন।  প্রত্যহই বহু অতিথি ইহার বাটাতে 

ভোজন ও বিশ্রাম করিতেন। ইহার অতিথিঘেধা স্বিখ্যাত ছিল। 

এতদ্বতীত বিদেশ হইতে আগত বহু তদ্র আশ্রয়-প্রাথা ইহার বাটাতে 

সাদরে অভ্যথিত হইত। অকাতরে অতিথিসেবা ও দানশীলতার জস্থ 
$ ইনি “মিহির বাবু” এই আখ্যায় অতিহিত। 

ইনি তীর্থভ্রমণোদ্দেশে শ্রীক্্রীগয়াধাম যাত্রা করেন। কিন্ত বিধাতার 
অমোঘ বিধানে তথায় কয়েকদিনের জরে ইহধাম পরিত্যাগ ধরেন। 

-. অতীব পরিতাপের বিষয় তৎ্কলে ইহার কোনও আত্মীয় ত্বজনী সঙ্গে 

০০2 

ছিল না। কেবলমাত্র স্বীয় বাটার দৌবারিক ্বর্গত ছুর্গাগ্রমাদ্ সিংহ 
ইহার মঙ্গী ছিলেন। তিনিই প্রভুর অন্ত্যেষ্টি কীর্ধ্য সম্পন্ন করেন। . 

শ্রীশ্রীগঞ্জাস|গর-গ!মী বহু সন্ন্যামী ইহার আতিথা গ্রহণে শ্রীত হইত্ব। 
সদাশয় বেণিমাধব দত্ত-ইনি বাল্যে মহিখাদল রাজ মধ্য ইংরাজি 

বিগ্য।লয়ে অধায়ন করিতেন। ইনি অতিশয় গুরু ভক্ত ছিলেন। ইহার 



১১০ সম্বন্ধনিণয়-_যষ্ঠ পরিশিষ্ঠ 

বাল্য গুরু মহিষাদল পরগণার দ্বারিবেড়্যা নিবাসী প্রথিতযশা পণ্ডিত 

বর্নিত মতীশচন্দ্র মাইতি মহ্োদয়কে অতীব ভক্তি করিতেন। | 
ইনি পিতৃবৎ দয়ানু ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র ইহার প্রদক্ধ আহার ও 

বাসস্থান লাভ করিয়া মহিমাদল-রাজ হাই স্কুলে অধ্যয়ন কমিত। এবং 

ইনি বহু বিগ্ঠার্থীকে পুস্তক ইত্যাদি নানাগ্রকারে সাহায্য করি বিদ্যোৎ- 
সাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

ইনি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। মহিষাদল রাজবাটীতে সমাগত সঙ্গীত- 

শান্সরবিশারদ মহোদয়গণ সাদরে নিমন্ত্রিত হইয় ইহার আতিথ্যে মুগ্ধ হইত। 
ইনি পিতৃবৎ অতিথিসেবা-পরা়ণ ছিলেন। বাটার দাস দাসীগণের 

গ্রতি অপত্যবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । ইহার জামাতা শ্রীধুক্ত হরেন্দ্রনাথ 
মিত্র বি, এ বি, এল মহোদয় হাওড়া কোর্টের উকিল। ইনি (বেণিমাধৰ বাবু) 

বাঙ্গাল ১৩৩৬ সালে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। 

শ্রীধুক্ত মর্ণীন্রনাথ বাঁবু_বাঙ্গ'লা1 সন ১২৮২ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ 

মধ্যহিংলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহিষাদল রাজের অধীনে ১৯০৫ 
সাল হইতে ১৯১৪ সাল পধ্যস্ত পেশকার ছিলেন। ইনি মণহিষাদল রাজ 
গুণগ্রাহী ন্বর্নত গে!পালপ্রসাদ গর্ণ মছোদয়ের অতীব গ্রিয়পংত্র ছিলেন। 

ইনি প্রজাহিতৈমী, লোৌকরঞক ও অতিথিবংশল। ইনি মহিষাদল 

ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর এবং মহিষাঁদল ক্লাবের অন্যতম সদস্ত। 

ইহার দিয় জাখাত। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ আই এ পরীক্ষোত্থীর্ণ 

বি) এ অনুতীর্ণ। তিনি এক্ষণে রেঙ্কুণে কলিকাতার সুপ্রমিদ্ধ ব্যবসায়ী 

্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা মহোদয়ের সুগার মিলের ম্যানেজার । তাহার পুক্র 

শ্রীযুক্ত অযিয়কুমার ঘে!ষ বি, এবি কম্ পরীক্ষোত্বীর্ণ। তিনি পূর্বোক্ত 

অমৃতল!ল বাবুর কলিকাঁতাঁর সেফ ডিপজিটারীর (9966 130531075) 

অধ্যক্ষরূপে কাধ্য করিতেছেন । | 



মিহির চন্দ্র দর্ত বংশ ১১৩ 

শ্রীধুক্ত নিবারণচন্দ্র বাবু--সম্তীক শ্রীশ্রীবদরিকা শ্রম প্রভৃতি তীর্ঘস্থান ভ্রমণ 
করিয়াছেন। ইনি দরিদ্রের প্রতি মততই দয়াবান্। 

এতদ্বংশীয় স্বর্গত গ্রসন্নকুমার, ট্রলোক্যনাথ, দীননাথ ও অমরনথ 

মহিষাদল রাজ এষ্টেটে বহু বর্ষ সুখ্যাতি সহ কায করিয়! গিয়াছেন। স্বর্গীয় 

সতীশচন্দ্র দত্ত পি, এণ্ড ও কোম্পানির অফিসে বহু বর্ষ কাধ্য করিয়। পরলোক 

গমন করিয়ছেন। ইনি অতীব ভ্রাতৃবংসল ছিলেন। ইহার অনুজ শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিষচন্ত্র বাবু বি, এ পরীক্ষায় অন্ু্তীর্ণ। ইনিও জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 
অতীব তক্তি করিতেন । ঈদৃশ সৌন্রার অধুন] দৃষ্ট হয় না। 

স্বর্ণত কেদারন।থ-_স্বর্গত মভাদেব দত্তের ৩য় পুল স্বর্গত কেদরন।থ দক্ত 
মহোদয় মহিষাদল পরগণাঁর দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিগ্ভালয়ের চতুর্থ শিক্ষক 
ছিলেন। ইনি শিক্ষাদাননিপুণ আদর্শ চরিত্র কৃতী শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু 
কালের কঠোর আহ্বানে অধালে ইহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। 

্্ীযুক্ত বিনে।দচন্ত্র বাবু-বিগত জন্মাণ মহাবুদ্ধে তি 
মা সাহা রিটিশ গবর্ণমেপ্ট পক্ষে আস্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক কালিম। 
অপনোদনার্থ মেসোপটেমিয়া গমন করিয়।ছিলেন। তিনি এক্ণে ঢাকা 
ষ্টেশনে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে চাকরি করিতেছেন । বাবু হরিদাস দত্ত ঢাকা 
রেল স্টেশনে রেলওয়ে বিভাগে কাধ্য করিতেছেন। 

বাবু রজনীকান্ত দত্ত মহোদয় একজন সুদক্ষ ফটোগ্র/ফার।; ইনি 
সুসাহিত্যিক ও এঁতিহ।সিক মেদিনীপুরের ইতিহাম প্রণেতা শ্রীযুক্ত 
যোৌগেশচর্জ বনু মহোদয়ের সহোদরা শ্রীমতী শেলবালার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন | $ 

শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত মহোদয় ই, বি রেলওয়ে গ্রায় চৌন্দ বতমর ্যাতির 
মহিত কার্য করিয়াছিলেন । 

তথ্য সংগ্রাহক ও লেখক--শ্রীবৈকুন্ঠ নাথ দান। 

গ্রাম চকলালপুর, 

পোঃ বাড়বানুদেবপুরঃ (জেল। মেদিনীপুর) 
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স্বর্গীয় ছুখীচরণ তালুকদার 
(জাতি সুত্রধর ) 

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণ। মহকুমার অন্তর্গত সু প্রসিদ্ধ ইচুলিয়া গ্রামে 
১২৫৩ স!লে ছুখীচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বলা 
তালুকদার ও মাতার নাম বিষুঃবালা দেবী । | 

দুখীচরণ হচুলিয়া গ্রামের ন্বপ্রসিদ্ধ এআগরশঙ্কর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা 
স্বর্গীয় সাধক চুড়ামশি নবীনাদ মোহান্ত গোন্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। 
তিনি সামান্ত লেখাপড়া শিক্ষান্ত্ে চাকরী স্বীকার করেন কিন্ত গোম্বামীজীর 
আদেশে চাকরী ছাড়িয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহাতে 

যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বহু ধন-সপ্পত্তি রাখিয়। 
গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন “গোস্বামীজীর উপদেশেই আগার এই উন্নতি 
ল[ভ হইয়াছিল” 

দুখীচরণ ইচুলিয়।র পার্শবন্তী পাধই গ্রামের স্বর্গীয় কুশচন্জর কণী মহাশয়ের 
কন্য| করুণ[বাল! দেবীর পাশিগ্রভণ করেন। তিনি খুরুদয়াল ও রামদয়ল 

ন[মে ছুই পুল ও আনন্দমেহিণী ও রাজমোছিনী নামে ছুই কন্তা রাখিয়া 

গিয়ছিলেন। 

১৯৩০৫ সালের ভাদ্র মামে তীহ।র একমাত্র দৌহিত্র নবভ্াঁত 

নুরেন্্রণাথকে কোলে করিয়৷ বলিয়াছিলেন_-এই আশ্বিনেই যদি আমি 
মায়ের শ্রীশ্ীচরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতে পর তবে আমার জীবনের 

সকল সাধ পুর্ণ হয়।” শারদ জননী ঠাহার সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। 

তাহার পুক্রগণ পরে দায়ের পৃজা.বাধিক পূজায় পরিণত করেন। 

দুখীচরণ ১৩০৫ সালের ২র। মাঘ তারিখে রাক্ত-পিত্ত রোগে ইহলোক 

হইতে চির বিদায় গ্রছণ করেন। 



স্বর্গীয় ছুখীচরণ হালুকদার--বংশ ১ ৬০ জে 

স্বর্গীয় দুধীচরণের বংশ-পরিচয় | 
ময়মনসিংহ জেলার আলাপসাহী পরগণাস্থিত “ইছাখ[লি” নামক স্থন 

হইতে হরদয়াল নামে জনৈক উচ্চ বংশীয় স্বত্রধার সন্তান অজ্ঞাত কারণে 

কোন দুর-সম্পকীয় আস্বীয় পরিবারকে মঙ্গে লইয়। নিজ পরিবার স্ভ 
ইচুলিয়া গ্রামে আসিয়। বাসস্থ।ন নিক্দীণ করেন। ইহারাই এই গ্রামের 

আ'দ বাসিন্টা। ইণি অগ্ুমান ১১৮০ গালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্ত। 
পরিণত বয়স। ইনিই দুখীচরণের গ্রপিতামহ। 

হরদয়।লের একমাত্র পুত্র ১২০৫ সালে জয়ট।দ অন্যগ্রহণ করেন। 

ইনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না, ইহার মাতুলালয় অজ্ঞা্ঠ। ইনি 
দুশীচরণের পিতামহ ছিলেন। ইহার পুত্র হরিটাদ অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন এবং বলটাদ রত্রপুর নামক স্থানে বিবাহ করেন। জয়টার প্রায় 
৭০ পঙ্গর বয়সে প্রাধত্যাগ করেন। 

স্বর্গীয় বলটাদের জন্মকাল ১২৩০ সাল। ইনি ছুখীচরণ ও গণেজচরণ 
ন।মে ছুই পুর রাখিয়। প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে মৃহ্ামুখে পতিত হন! 
ইহার তিন কন্যার মধ্যে মাত্র একজনের এফটী পৌত্র ও একটা পৌত্রী 
বর্তমান । ্ 

গণেজজচরণ ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একমাক্স পুক্র গ্লোরাট'দ 
অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুযুখে পতিত হন। গণেন্দ্রটরণের একমাত্র দৌহিত্র 
সন্তান গিরীশচন্ত্র পাঠান ভিটা। নামক স্থানে বর্তমান । | 

ছুবীচরণের সন্তানপণের মধ্যে রামদয়াল ও আনন্মমোহিনী পুকাবহায 
প্রায় ত্যাগ করেন এবং রাজমোছিনী দেবীর একমাক্র পুত্র মরেজনাখ বাংল 
ডাকঘরের অধীনস্থ পাচাশী গ্রামে বর্তমান । 

ছুখীচরণের পুত্র গুরুদয়াল ১৯৭৭ গলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পূর্বধলা! ডাকঘরের অধীনস্থ 

৮গ 
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উক্ত গ্রামেরই স্বর্গীয় জয়নাথ কর্ণীর মেয়ে অবলাঁদেবীর পাণির্রহণ করেন। 

তাহাদের ঠ&ৈলবালা ও হীরুবাল। নামে ছুই কন্ঠ! এবং উপেন্ট্নাথ নামে 

এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শৈলবালা ও হীরুবালা এক্ষণে পরলোকে, 

গুরুদয়াল দ্বিতীয়বার দীঘজান নামক স্থানে বিবাহ করেন। এরই বিবাহের 

ফলে হরেক্রনাথ নামে এক পুত্র ও হামিরাণী নামে এক কন্ঠ! জন্মগ্রহণ 
করে। ইহারা বর্তমানে অবিবাহিত । 

গুরুদয়াল ১৩৪৭ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ বেলা ১২ ঘটিকার সময় 

পরলোক গমন করিয়াছেন । ৃ 

গুরুদয়ালের পুত্র উপেন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে সামানা 

শিক্ষিত তাহার শ্রীমান্ রবীন্দ্র ও রণীন্দ্র নামে ছুই পুত্র ও বেলারাণী নামে 
এক কন্তা জন্মগ্রহণ করে। 

ইহার! 'আলাঁপগাহী পরপণীর ও “ইছাখালি” বংশীয় এবং ভরদ্বাজ 

গোত্রীয় স্থক্রধার। (ইচুলিয়া গ্রাম রায়ছুমরৌহ! ডাকঘরের অনীণস্থ )। 
প্রেরক-শ্রীস্থরেন্ত্রনাথ সরকার । 

পো: বাংলা, পাচাশ, 

ময়মনসিংহ | 

স্রগীয় রামচরণ ভালুকদার ৷ 
(জাতি স্বরধর) 

ইনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কারণ শৈশবেই তিনি পিত্ৃহ্ীন হন। 
কাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দীননাণ তালুকদ।র মহাশয়ের চেষ্টার ফলে র।ম- 

চরণ ছাত্রবৃত্তি পর্ধ্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন সামান্য অর্থের বিনিময়ে 

গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকতা করেন ; ইহাতে সাংসারিক ন্যয় তার নির্বাহ না 
চওয়।র জন্য তিনি কাষ্ঠ-শ্িল্প কর্ম শিক্ষালাত করেন । 



প্র্গীয় রামচরণ তালুকদার--বংশ ১১৫ 

রামচরণ বিনাহের পুর্বে মাতুল সম্পন্তি গ্রাপ্ত হইয়! নেত্রকোন! মহকুম'র 

অগ্ত্গত “বগুড়া” গ্রামে চলিয়া যান। তথায় কতিপয় বৎসর বাশ করিবার 

পর নিজ বাটী পাড়লা গ্রামে চলিয়া আসেন এবং রায়ছ্বুমরৌহা ভাকখরের 

অধীনস্থ ম(ছাব।জপুর নিবাসী স্বগীয় বুধ নারায়ণ রায় মহাশয়ের কন্তা লর্িনা- 

বালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার কন্তা শ্রীমতী স্ুরবালা, সয়োজ- 

নিন, বিন্দুবামিনী ও রমনমোহিনী দেবী বর্তম।ন এবং তীহার পুলছু 

স্রেশ চন্্র ও লবচন্ত্র এক্ণে পরলোকে। 

৬গ[মচরণ অশেষ জ্ঞানী ও শান্জ্ঞ ছিলেন । তাহার ভ্ায় পরোপকাহী 

ও নিষ্ট।বাঁন তিন্দু সন্তান খুব কমই দেখিতে পাওয়। যায়। 

তিনি মমিনস।হী পরগণীয়, “ভালুক নগর” বংশীয়, আলম্বঠীয়ন গোত্রীয় ও 
শক্ত সন্্রদায়তুক্ত ছিলেন । 

তিনি বাং ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহ জেল।র নেরকোন: 

মহকুম। অন্তর্গত পাড়ল। গ্র।মে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার মাম 

রামগতি তালুকদার ও মাতার নম ভাগীরথী দেবী। 
তিনি আত্মীয়-স্বজনকে শেক সাগরে শএসাইয়৷ বাং ১৩৩১ মালের ভাদ্র 

গাসে শোথ রোগে পরলোক গমন করেন। 

স্বর্গীয় রামচরণ তালুকদার মহাম্পঢয়র 
বংশ-পরিচয়। | 

ভালুক নগর” ময়মনসিংহ জেলার খমিনস|হী পরগণায় অবস্থিত ছিল । 

“ভালুক নগর” বংশের হত্রধরগণের অজ্ঞাতনামা জনৈক ভদ্রলোক তুলব 

শ।মক গ্রামে অ।সিয়! বসতি স্থাপন করেন । উক্ত বংশের বৈষ্ণব চট্ণ নামক 

বিখা।ত ব্যক্তি অনুমান ১২৯৬ সালে বিবাহ হত্রে আসিয়া পাঞ্ডুলা নামক 

গ্রামে বসতি বিস্তার করেন। তাহাদের এক শাখ! বংশধর টেঙ্গা নাক 

গ্রামে চলিয়া যান। 
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সে যাহা হউক বৈষ্ণবচরণের একমাত্র পুল 'অনস্তচরণ | ই ১২২৯ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রামগতি, কেশব ও কান্ভিকচন্তর নম তিন 

পুল্র জন্মগ্রহণ করেন। ৃ 
কেশবচন্দ্রের সাত পুজ মধ্যে শ্গীরথের একমাত্র কঙ্তা অযৃলাবাল। ও 

গোবিন্দ চন্দ্রের একমা্র পুত্র মহানন্দ ও কণকবাল! ও লক্গীবাল! নাধে ছুই 

কন্তা বর্তমান । কেশবের একমাত্র দৌহিত্র শহীন্্র চক্র পাড়ল! গ্রামেই 

বিদ্কমাঁন 

কাস্তিচন্দ্রের একমার পুজ গৌঝ্টাদ। তিনি এক্ষণে পরলো।কে। 
গৌরটাদের একমাত্র পুত্র রামবল্ল5 বর্তমান। উক্ত রামবল্পভের তিন পুল 

বর্ধমান । 

»রামগতি ১২৬০ সালে জমাগ্রহণ করেন । তীাহ।র দীনন।থ, রামচরণ 

ও নারায়ণ চন্দ্র নামে তিন পুল মো এক্ষণে মাত নারায়ণ চস্ই 'পগ্মাঁন। 

রামগতির শ।স্তিভাজন ও গৌরমশি নামক ছুই কন্তা মধ্যে কেহই বিগ্যমান 

নাই। 

প্নারায়ণ চক্রের একমত কন্যা জ্ঞানদা স্বামীগৃভে বর্তমান এবং 

দীননাথের হারতচন্ত্র, হরিশচন্্রঃ ও মহেশচন্্র নামে তিন পুল বর্তমান । 

৬রামচরণের ছুই পুল পরলোক গমনের পর শুধু চবি ক্গা সকলেই 

এক্ষণে বিবাহিতা । তাহ।র সহধন্সিণী স্বামী ও পুল্রশোক বহন করিয়া 
বিধবাবস্থায় স্বামীগৃহে পালা গ্রামেই ছুইটী দৌহিত্র সন্তান, কাভার এক 
কন্ত! ও জামাতা সহ বিগ্মান রহিয়াছেন। পাঁডলা গ্রাম নেত্রকোনা 

ডাঁকঘরের অধীনস্থ । 

প্রেরক £--শ্রীস্থবরেন্দনাথ মরকার। 

পে।ঃ বাংলা, পাচাশী, 

ময়মনসিংহ | 



চন্দননগরের শেঠ-বংশ 
আমরা যে উদ্দেশে এই পুস্তকের পুনঃ গ্রচার আরম্ভ করির।ছিঃ--তাছা 

চন্দননগরের শেঠ-বংশ হইতেই গ্রমাণ হইবে। দান, আত্মধর্ম্ে রচি) নারী 

বৈশিষ্ট, বাঙ্গলার নারীর ধর্মনিষ্ঠা এবং তাঁহার ফল, এই বংশের ধারাবাহিক 

ইতিহাস শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝ! যাইবে। 
কালীচরণ শেঠ £-চন্দননগরের শেঠ-বংশ অতি গ্রাচীন। বর্তমান 

সময়ে যতদূর জানিতে পার| যায় প্রায় দুইশত বতশর পূর্বে এই বংখের 
৬কালীচরণ শেঠ ন(মে একজন ব্যবশায়ী ছিলেন। বোড কষ্ণপুরে তাহার 

বাড়ী ছিল। তাহার ছুই পুপ্র। প্রথম রামকিশোর, দ্বিতীয় প্রাণরৃষ্। 

বামকিশোরের সন্তানাদি বিন হওয়ায় দ্বিতীয় গ্রাণকৃষ্ণই সমস্ত মম্পন্তির 
মালিক হন। গ্রাণরুষের স্ত্রীর নাম মখি দামী, তাহার গর্ভে চারি পুত্র 

মদনমোহন, র|বামোহন, রামখোহন এবং কমললোচন জন্মগ্রহণ করেন। 
দ্বিতীয় রাধামোহনের বংশ হইতেই, চন্দননগরের বর্তমান শেঠ-বংশের উৎপত্তি 

হইয়াছে। 

রাধামোহন শেঠ £-রাধ[মোহন কলিকাতা ব্যবসার কার্ষ্যে ঘ্ অর্থ 
উপাজ্জন করেন। তিনি অতি*য় মুক্তহত্ত ও দানশীল ছিলেন বলিয়া, নিজ 
জীবদশায় শেষ বয়মে ত!হ!কে আধিক অসচ্ছলত! ভোগ করিতে হয়। একদা 
এক ব্রাঙ্গণ খণ গ্রহণ করিয়। উত্তমণ্ণের দ্বারা উত্পীড়িত হইলে, রাধামোহন, 

্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং উত্তমর্ণের নিকট ব্রাঙ্মণের খের জট 
মৌখিক জামিন ছিলেন। ত্রাঙ্গণ যখ। সময়ে খণ পরিশোধ করিতে না 
গারায় মৌখিক চুক্তির মত্যভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি নিজ বাস্তভিটাখানি পর্য্যন্ত 

বিক্রয় করিয়া ব্রাঙ্মণকে খণমুক্ত করেন। যাঁহাই হউক এই সতারক্ষার ফল 
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তিনি নিজ জীবনে পান নাই, বরং কষ্টই পাইয়াছিলেন। তয় তাহার 

গরবন্ধী বংশধরগণের শম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয় দাঁন নিক্ষল 
হয় নাই। ১২৪৬ সালের পর ৯২৬০ সালের মধ্যে কোন মময়ে তিনে মৃত্যু" 
মুখে পতিত হন এবং ১২২৩ সালের ২৯৩০ শে জোষ্ঠ তাহারা চারি *হোদরে 
চারি দফায় মেট ১/১৪০ পরিমান বৌঁড় কৃষ্ণপুরের সম্পন্তি ৩৪৫২২ ট/কা মূল্যে 

কাশীনাথ কুগুদিগরকে বিক্রয় করেন, ইহাই দলিল-পত্র হইতে জানা যায়। 
তিনি কাঠালপাড়। নিবাসী রামশঙ্কর পালের কন্ঠ! রাঁধারাণীকে বিবাহ 

করিঘ়।ছিলেন। তাহার দুই পুল্প ও এক কন্তা। গ্রাথম পুন্র রামনারায়ণ 

নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন । কন্তার নাম ছিল পদ্মনণি। 

দ্বিতীয় পুল্র শন্তুচন্ত্র েঠে। এই শঙ্থুচন্্রই কপিকাত!র প্রমিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী 

শল্ুচন্দ্র শ্ঠে এগু সন্স নামক কারবারের প্রতিষ্ঠান্ত: | 
শশন্চন্দ্র শেঠ ;--আন্বমানিক ১২২০ মলে শস্তুচন্দ্ের জন্ম হয়। রাধামোহনের 

দাঁনশীলতার ফলে তাহ!কে গ্রথম জীবনে অত্যান্ত কষ্ট গেগ করিতে হইয়াছিল । 

অতিশয় অভাবে পড়িয়। প্রথমতঃ কলিকাতায় এক ভুলার দেকানে ৬1৭ টাকা 

বেতনে এবং পরে এক লোহার দোকানে তিনি কার্য করিতে বাধ্য হন। 

এই স্থানেই তাহার কর্মজীবন আরন্ত। 

চন্দননগরের বাঁরাসাত নিব।সী গ্রস্ত ধনশালী ৬কা পিক প্রসাদ শ্রীমানীর 
কন্তা অনপুর্ণা দাসীর মহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর শ্বশুর প্রদন্ত 
এক হাঁছার ট!ক। মাত্র মূলধন লইয়া তিনি কপিকাতি।য় বড়বাজারে ক্ষদ্রাক।রে 

লৌহ্ ব্যবসা আরন্ভ করেন। এই ব্যবস। হইতেই ভার ভাগ্যের পরিবর্তন 

হয়। তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন বিক্রঘ হুইয়। যাওয়ায় পালপাড। নামক 

নিকটবন্তী পল্লীতে ত।হ।র শ্বশুর গ্রস্ত অর্থে তাহার স্ত্রী অনপুর্ণা দ!সীর নামে 
ক্রীত ভবনে তিণি বাস করিতে লাগিলেন। পুরাতন দলিল-পত্র হইতে 
অর্পুর্ণ! দালীর নাঁদে ১৮৩০ সালের, ১লা ফেব্রুয়ারী, ৫৫৫২ টাকা মূল্যে 
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রামপ্রসাদ পাল ও কালীপ্রসাদ পালের ইষ্টক নিশ্সিত ইমারত সহ ৫ কাঠ! 
৮ ছট।ক জমি নীলামে খরিদের কথা জানা যায় এবং তার।মণির লামে 

১৮৩৭ সালের, ১৩ই নতেদ্বর। ৮ কাঠা ৬ ছটাক জখি, মায় পুফরিণী ৭৩২ টাক! 
মূল্যে রামকানাই কর্পকাীরের নিকট হইতে খরিদের কথা জানা যায়। 
তাহার বংশধরেরা আজিও সেই স্থ।নের সংলগ্ন বহুল সম্পত্তির উপর বিশাল 

সৌধ নির্দীণ করিয়া বাস করিতেছেন। 

সাংসারিক ইতিহাস :- শল্তৃচন্ত্র তিনবার দ্বারপরিগ্রহ করেন। অবপুণণীর 
গর্ভে একটা পুত্র সন্ত।ন হইয়। স্তিকালয়েই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং 
অন্নপূর্ণাও কিছুদিন পরে জীবনলীল1 মংবরণ করেন। প্রথমা পরীর মৃত্যুর 
পর তিনি তারামণি নামী এক কন্তার পাণপিগ্রহণ করেন, শ্তামলাল নামে 

তাহার একটা পুত্র হইয়াছিল। সাত বৎসর বয়সে শ্ামলালের মৃত্যু হয় 
এবং পরে তারামণিরও অকাল মৃত্যু ঘটে। তাহার পর চন্বননগরে বোড় 

নিবাসী কালাচাদ কুগুর কন্ঠা বিন্দুমশিকে তিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাছ 

করেন। তাঁহার গর্ভে যথাক্রমে গিরীন্ত্রনাথ, রমণীবালা, সৌরভ দাসী, 
ফুলকুমারী, অক্ষয় কুম।রঃ নিত্যগোপাল, অঘোরচন্জ্র, রাজচন্দ্র ও অবিনাশ 

চন্দ্র এই ছয় পুত্র ও তিন কন্তা৷ জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে 
: তাহার মৃত্যু হয়। | 

.. কর্দজীবন £-- শন্থুচ্দ্র যৎসামান্া বাংলা লেখাপড়া জ।নিতেন। 

ইংরাজী আদৌ জ।নিতেন না। তথাপি অপীম অধ্যবপায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে 

এবং সততায় কলিকাতার লৌহ ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ খলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনিই এদেশীয়গণের মধ্যে সর্ধপ্রথম 
পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে লৌহ ও ্রীলের ব্যবস! আরস্ত করেন। কলিকাতা 
হাটখোলায় তাহার চালানি ব্যবসার স্বতন্ত্র কেন্্রুও ছিল। মুঙ্গের খাগড়া 

প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি এক একটী শাখা স্থাপন করেন। তাহার এই মকল 



১২০ সম্বন্ধ নির্ণয় "ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ব্যাপারে এতদূর সুনাম ও খ্যাতি ছিল যে কোন দেশী বা বিদেশী সৃমব্যবসায়ী 
তাহার সহিত কন্ট্রাকুট ৰা এই্রিমেন্ট সহি করাইবাঁর প্রয়োজন বিবেচনা 
করিতেন না। এই সত্য ও সততা তাহার উপর দুঢ অধ্যবসায়, তাহার 

ব্যবসায়কে সাফল্যম্তিত করিয়াছিল। তাহার নি শক্তিতে ছ্িনি প্রভূত 
অর্থের মালিক হুইয়াছিলেন। ৭* বৎসর বয়সে, তিন পুত্র, দুই কষ্ঠা ও গ্রচুর 
এশ্বর্ধ্য রাখিয়া ১২৯০ সালের ১৮ই ফান্তন, তিনি দিব্যধামে গখন করেন । 

শক্ভুচতত্দ্রর নিজ খর রুচি :-তিনি ধর্দান্তকরণ বিশিষ্ট মহৎ 
চরিত্রের লোক ছিলেন । পুজা, পার্কবন, দান ইত্ঠাদি হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়া" 
কলাপাদ্ি তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গৃছে শ্রীশ্রীলঙ্গমীজন€দ্দন জীউর 

নিত্য সেবা ভিন্ন হুর্গোৎ্সব, কালীপুজা, সরন্বতীপুজা ও দোল উতৎ্মবাদি 
মহাসমারোছে সম্পন্ন করিতেন। এই উত্সব উপলক্ষে কাঙ্জালী ভোজন 

করাইতেন এবং দরিদ্রগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। 

ধাহারা দরিদ্রাবস্থা! হইতে আপন শক্তিতে বড় হইয়া দেশে অক্ষয় 

কীন্তিত্তন্ত স্থাপন করিতে পারেন তাহারাই বড়। বালাঁলী বিগ্তার কাঙ্গাল 
নয়, আকাশকুস্ুম কবিতার কাঙ্গাল নয়-_কাঁঙ্গাল ব্যবসায়, কাঙ্গাল 

জাতীয় সহান্ভৃতির, কাঙ্গাল রুষিকার্যের নিপুনতায়, কাঙ্গ!ল আত্মমর্ধ্যাদার, 
কাঙ্গাল মিতব্যয়িতাঁর--তাই কাঙ্গাল অর্থের, তাই আজ জল! শুফলা বাঙ্গালা 

দেশে ছুতিক্ষ ও অনাহারে মৃত্যু । লেখাপড়ায় বাঙ্গালা জগতকে হারাইয়াছে, 
দানে বাঙ্গালার লোক জগতকে ম্তন্তিত করিয়াছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও 

বিষয়-বুদ্ধিতে বাঙ্গালী দরিদ্র । তাই মনেহয় 

“মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করি গঞ্জন 

হয়েছেন প্রাতংম্মরণীয়, 

সেই. পধ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধবজা ধরে 

আমরাও ছব বরণীয়।” 
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একজনের ব্যবসায় বু লোক অন্নের সংস্থান করে। কে আবার এই 
দরিদ্র জাতিকে মনে করাইয়া দিবে “বাণিজ্যে বসতে লক্মী।” | 

শততৃচন্্র, বটকৃষ্ট পাল, স্তার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নিবারণচন্ত্র সরকার 

প্রভৃতি যে যে বঙ্গীয় ব্যবসাম়ীগণ দেশে বড় হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই দরিদ্র স্তান। আপনার কৃতিত্বে জগতে বড় হইয়া! গিয়াছেন । 
তাহাদের ছিল দৃঢ় অধ্যবসায়, সতত] এবং দুর্জয় সাহস। 

নিত্যগোপাল শেঠ 
প্রথম জীবন :-_শস্তুচন্ত্রের পুক্র নিত্যগোপাল ১২৬৩ সালে, ১২ই গৌষ 

জন্বাগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম বৎসরে সিপাহী যুদ্ধের সৃচনা হয়। 

তিনি তাহার পিতার তৃতীয় পুক্র। তাহার গাথম অগ্রজ ৪ বখ্সর বয়সেও 

দ্বিতীয় অগ্রজ ১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিধবা পিতৃঘসা 
পূর্নে লিখিত পন্মনণি তাহ।কে লালন-পালন করেন। তিনি স্থানীয় গড়বার্টীর 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্ালয়ে কয়েক বৎসর মাত্র, বোধহয় ৬ কি ৫ম শ্রেনী 
পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাহার পর পিতার বার্ধক্য হেতু এবং কারবার 
দেখিবার উপযুক্ত লে!কের অভাবে তাহাকে ব্যবসায় কাধ্য দেখিবার জন্ 
কলিকাতায় আসিতে হয়। তীহার দ্বিতীয় অগ্রজ লেখাপড়ায় উন্নতি 
করিতে করিতে মার! যান দেখিয়! পুলবৎসলল পিতা তাহাকে অধিক লেখা- 
পড়। শিখাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সাহাগঞ্জ নিবাসী উপেন্দ্ নাঁথ মন্দীর 
কন্ঠ। গলোক্যতারিণীর সহিত তাহার বিবাহ হ্ইয়াছিঙ্গ। নিত্যাগোপাল 
বাল্য হইতেই খুব তীক্ষ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু স্বভাৰ ছিল খুব 2 | 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বভাব পরিবর্তন হ্য়। 

তাহার ষোল বৎসর বয়সে বাশবেড়িয়ার সন্গিকট কাারপাড়া 
নিবাসী স্বনামধন্য ম্বর্গীয় ভূবন টাদ কু মহাশয়ের কন্ঠা সবশীলা বালার 
মছিত বিবাহ হয়। এক বৎসরের মধ্যে সেই পত্ীর মৃত্যু হইলে 
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কলিকাতার চাপাতলা নিবাসী (ইহার পূর্ববাস ছিল চন্দননগরের1ট।প।তলা 
সাকিমে) ব্রজকুমার নন্দীর তৃতীয়া কণ্ঠ। কৃঞ্চভাবিনীর সহি তাহার 

দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। কৃষ্ণভাবিনীর পিতা দরিদ্র ছিলেন, শস্তচ্জী স্বেচ্ছা- 

প্রণোদিত হইয়া এই সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্াকে পুত্রবধুরূপে আনি।ছিলেন। 
এই মময় হইতে শল্তুচন্ের স্বাস্থ্য তঙ্গ হইয়া যাওয়ায় নিত্যঞ্সোপালকে 
কারবারের স্মস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং নাবালক সহোদর অঘোরচন্তর 

ও অবিনাশ চন্দ্রের ভাঁর তীহারই উপর পড়ে। বদ্ধ পিতার উপর তাহার 

অসীম তক্তি ছিল। বার্দক্যে তিনি পিতার আশানুরূপ সেবা-বস্ 

করেন। নিত্যগোপালের ২৭ বৎসর বয়সের মময় শন্ুচঙ্জের মৃত্যু হয়। 

তিনি মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পর্ন করেন। কথিত আছে 

ইতিপূর্বে এতদঞ্চলে মাত্র ঢুইটি ভিন্ন এরূপ সমারোহে আর কোণ শ্রাদ্ধাদি 
কার্ধ্য হয় নাই। 

ব্যবসায় £__কারবারে পিতারই মত তাঁহার সতত। ও অধাবসায় ছিল, 

ব্যবসায় সগ্বন্ধে তিনি তাহার ত্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে বিশেষ কে'ন সাহায্য 
প্রাপ্ত হন নাই। তৎসন্বেও তাহাদের প্রতি শ্সেহ ও যত্তের শৈথিল্য দেখা 

যায় নাই। তিনি অক্রান্ত পরিশ্রমে ও অমাধারণ ধৈর্যের দ্বারা ব্যবমায় 

খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কাধ্য-দগতায় পিতার 

কারবারের মধ্যাদা বছু গুণে বদ্ধিত করিয়াছিলেন 2015 ]11101211 

[70501016৭19 নামক গ্রন্থে এই কোম্পানী সঙ্বন্ধে এইরূপ পিখিত আছে £-- 
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যে সব গুণ থাকিলে ম|নুষ বড় হয়, তাহার চরিত্র সেই সর্ধ গুণে 

বিভূষিত ছিল। তাহার চরিত্র ছিল নির্মল পবিত্র। মিথ্যাকে বা চাতুরীকে 
তিনি ঘ্বণা করিতেন। সত্যের উপর তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। একবার 
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সামান্ত একটা মিথ্যা বলিলেই তিনি একটী ভীমণ ক্ষতি হইতে যা 
পাইতেন--ত।হ1! তিনি গ্ররোচনায় বলেন নাই। | 

চক্িভ্রর মহত্ব ও স্থির ঈশ্বর বিশ্বাস £_তাহার গরোপকার 
প্রবৃত্তি_যাঁহ! এখানে আমরা দেখাইব--তাহার স্কুলনা, দেশের ক: ভারতের 

ইতিহাসেও বিরল । একবার '্টাহার মধ্যম পুত্র কঠিন রোগ।ক্রান্ত হইলে 
যে মময় রোগীর নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ চিকিৎসকের নিয়োগে ঘণ্টায় 

ঘণ্টায় ব্রাণ্ডি খাওয়ান হইতেছে ;-অপিক রাত্রে বগি শেম হইয়া যখন 

মাত্র, ছুই মাত্রা অবশিষ্ট আছে, সেই সময় এক প্রতিবেশী পুণের কঠিন 
পীডার জন্ঠ ত্রাঙ্ডির গ্রয়ে!জন হওয়ায় গ্রাতিবেশী নিজ সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থ 

সেই ব্রাণ্ডি প্রার্থনা করিলেন! পরের বিপদে নিতাগোপাল সন্তানের 
মঙ্গল ভুলিয়া গিয়া! গ্রতিবেশী পুত্র জঙ্ক, সেই ব্রাণ্ডি দিয়াছিলেন। এ 

বদাস্ঠিতার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসও বিরল। তবে মনে হয় এ স্থানে দয়া 
অপেক্ষা স্থির ঈশ্বর চিন্তাই প্রনল। ইহা দান নহে-দেবতার উপর অগাধ 

ভক্তির পরীক্ষ1 | কর্মচারীগণের উপর তাহার অশেষ ক্ষমা ছিল । একবার 

এক কর্মচারী দূর সম্পর্কে ভীহ।র আত্মীয়, তাঁহার কারবারের তিশ হাজার 

টাঁক। আত্মসাৎ করেন। উাহ।র ভ্র!তগণ সেই বর্শগ।রীকে আদালতে 

অশিথুক্ত করিতে চাহিয়ছিলেন | উত্ত কর্মচারী শঙ্ুচন্জের বুহ্ুকালে বনু 

সেবা-শুশ্বা করিয়াছিলেন । পিহৃতক্ত কন্তন্যপরায়ণ দয়ালু নিত্য- 

গোপাল--সেই কগা স্মরণ করাইয়। কর্রচারীকে দগুবিধান হইতে 

মুক্ত করেন। 

৮06 00511 ০0110610515 1/01 50011760. 
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০ 

পড়িয়।ছেন অনেকই কিন্তু কার্যে পরিণত না করিয়া বরং শতকরা 

নিরানব্বই ক্ষেজ্রেই অধ্যয়নের অপব্যবহার করেন। এ ভগবদ্ধন্ত গুথ বা 

শক্তি | বিপননকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন--তিনি জানেন এ উদ্ধার করার 

কি সুখ। দরিদ্রকে যিনি বিপদ মুক্ত করেন_-তিনিই হয়তো জাণেন_ 

তাহাতে সুখ কি? যে পাইল গে বিপদ মুক্ত হইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 

করে-_সেই নিঃশ্বাস যেন ঈশ্বর চরণ স্পর্শ করে বলিয়! মনে হয় দাতার কি 

হয় দাতা জানেন। বিশেষতঃ স্বজীতি ও স্ব সম্প্রদায়ের উপকার করিতে 

পারিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন । তীহার একটি শ্রেষ্ঠ স্$৭ 

ছিল যে আজকাল সাধারণতঃ বড়লোক বলিতে যাহ! বুঝ।য় তিমি সে 

ধরণের ছিলেন না। কয়েকবার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবার জন্ 

তিনি অন্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করিতে সকার 

করেন নাই । অল্পকালের জন্ত তিমি গড়বাটী বিদ্যালয়ের অম্পাদকের পাদ 
গ্রহণ করা ভিন্ন কখন অন্ত কোন গ্রতিষ্ঠানের সহিত মংশ্রিষ্ট ছিলেন বলিয় 

জানা যায় না। 

স্বদেশী শিল্প-কলা ও স্বদেশজ।ত শিল্প দ্রব্যের প্রতি নিত্যগোপালের 

দৃষ্টি ছিল; তিনি নিজ হস্তে শিল্প দ্রব্য গ্রাস্তুত করিতেন । চিত্রাঙ্কন মৃৎপুন্তলিকা 

নির্মাণ করিতে তিনি নিপুন ছিলেন। স্থাপত্য বিদ্যায় তীঙ্থার গভীর 

জ্ঞান ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য মন্বন্ধে যে অধিকতর উচ্চ আকাঙ্ষ! ছিল 

পারিবারিক নান। কারণে, তাহাকে সে সব বাশনা পরি্যাগ 

করিতে হয়। ; 

নিজ জন্মভূমির প্রতি তাহার মমতা যথেষ্ট ছিল--দেশহিতকর কাধে 
তাহার প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু পল্লীবাঁসী-স্থলত ও নানা] গোলোঁযোগের জন্য তিনি 

সম্পূর্ণরূপে সে সাধ পুর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশহিতকর কাধের জন্য 
তিনি মৃত্যুকালে পুভ্রগণকে পর্ধাশ হাজার টাকা ব্যয় করিবার আদেশ 
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করিয়া যান। পুত্রগণও তাহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী করিয়া পিষ্টনাম ও 

বংশ-গোৌরব চিরশ্মরণীয় করিয়|ছেন। তাহার বিবিধ সতগুণ স্মরণ? করিয়া 
পল্লীবাসিগণ অ।জিও তাহার নাম কীর্তন করিয়া থাকে। তাহা সম্মন 
রঙ্গার্থ কণিকাতার লৌহ ব্যবসায়ীগণ তাহার মৃত্যুতে একদিন সমস্ত দোকান 
বন্ধ করিয়াছিলেন। লৌহ ব্যবসায়ীর যধ্যে এ. মম্মান তাঁহার পূর্বে 

আর কেহ কখনে। পান নাই। ইনি হরিহর, শিবরাম ও দুর্গাদাধ নামে 

তিন পুত্র এবং যোগমায়া ও আগমনী নামে ছুই কন্ত্রাকে রাখিয়া ১১ই চৈত্র, 
১৩২০ সালে পরলোক গমন করেন । 

নিত্যগেপালের ছুই সহোদর অঘোরচন্দ্র ও অবিমাশচন্র উভয়েই বিশেষ 
অম।ঘিক প্রকৃতির 'ও পরোপকারী ছিলেন। তীহাদের কাহারও পুন্র সন্তান 

ছিল না। অঘোরচন্র কালিদ।সী নামে এক কন্তা ও স্ত্রী হরিমতী দাঁসীকে 
এবং তি সিদ্ধেশ্বরী ও জাতী নামে ছুই কন্ত। ও স্ত্রী তারক 

দাসকে রাখিয়া যথাক্রমে ১২ই কাল্কন) ১৩১৫ ও ২২ শে বৈশাখ, ১০২৮, 

পরলোক গ্রাপ্তু হন। 

কষ্ণভাবিনী দাসী 
এইবার এই বংশের একটি কুলবধুর চিত্র পাঠকগণকে দেখাইব। উহা 

|উক বা উপন্যাস নহে। ইতিহান-সত্য। ২০ বত্মর পূর্ন পর্যন্তও এ 

সৌন্দর্য্য, এ শ্রীলত!, এ ধর্দভ।ব) বাংল।র অধিকাংশ গৃছেই বিরাজ করিত । 
অ।জ কয়েক বৎগর মাত্র স্বেচ্ছাচারের প্লাবনের শ্বোতে দেশ শ্বশ।ন হইতে 

বসিয়াছে। বাঙ্গালার নারী এইরূপ আদর্শ গৃহিনী হউন, এইরূপ আত্ম-ধর্ম- 

পরায়ণা হইর! শ্রীহীন বাঁংল। দেশকে আবার সুন্দর করিতে পারেন এই জন্যই 

এই নারী চিত্র আমরা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা! করিতেছি। বাঙ্গালায় 

ধনীর গৃহে আজকাল এরূপ নারীর খুবই অভাব ছইয়াছে। নারী-ধর্মই 
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হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম__নারী-শ্লীলতাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য । নারীই সন্তানগণকে 
বলবান করে--বংশগৌরব বৃদ্ধি করে। 

“কেন এই হিন্দু ধর্দ জগতে প্রধান ? 

নারী-ধর্ম আছে বলি-আছে তার পার 

আত্মত্যাগ সত্য-নিষ্ঠা সতীত্ব মহ!ন্ 

ব্যভিচারে প্রায়শ্চিন্ত নাহিক ইহার” 

কুষ্ণভাবিনী আদর্শ গৃহিনী । তিনি সত্বংশ-জাত! দরিদ্র কন্তা। ধনী 

শ্বশুরের পুল্রবধূ হইয়! তাহার মস্তিষ্কের বিকার জন্মে নাই। তাহার স্বশ্তর 

ও স্বামী যেমন আড়ম্বরশূন্ত সঙ্জন উদ্বারচেত ছিলেন_-পিস্তারিত জীবনের 

প্রথম হইতেই কাহার চরিত্র গঠিত হইয়।ছিল। তাহাকে বিলাসিতা কখনে। 

স্পর্শ করিতে পারে নাই। গুরুজনের সেবা পরোপকার, দেবতার প্রতি শক্তি 

এই ত।হার জীবনের কর্তব্য ছিল। ধনীর গুহিনী বলিয়া কোনদিন কোন দর্প 

তাহ।কে স্পর্শ করে মাই । দরিদ্র প্রতিবেশী এবং দাঁস্-দাদীর উপর তাছার 

প্রবল মমতা ছিল। তাহাদিগকে তিনি আশানুরূপ সাহায্য করিতেন এবং 

রোগীদিগকে নিজ হস্তে সেবা করিতেন। দরিদ্রদিগকে অন্নদান তাছ'র 

জীবনের সাধনা ছিল। তিনি ব্রাঙ্গণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন, কে।ন কোন 

্রাহ্গণ সন্তানকে ভূমি ও বটী দান করিয়াছিলেন । গৃহ-দেবতার নিচ্ত্য সেবার 
কার্ধ্য ণিজ হস্তে না করিলে তহ|র তৃপ্তি হইত ন!। দেবতা য় তাহার অঠলা 

তক্তি ছিল; তিনি নিয়মিত পৃজাদি ও লক্ষ নাম জপ না করিয়! কোঁদ কার্যাই 

করিতেন ন!। এই জন্য প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় তিনি ল্য ত্য/গ 

করিতেন। ধর্ম্ম-শান্সাদি তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। ৃ 
তিনি মেয়েদিগকে সুচি কাধ্য শিখাইতে ভালবাসিতেন। এই কার্ষ্যে 

তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুর ছুই এক বৎগর পূর্বে তিনি এমন 

সদর শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গ্রাতিযুস্তি ও অন্তান্ত দেব-দেবীর চিত্র সুচি-শিল্প হবার! 
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প্রস্তুত করিয়।ছিলেন যে তাহ! দেখিলে চমত্কৃত হইতে হয়। বাড়ীতে তিনি 
গ্রত্যহ নিয়মিতভাবে চরকায় সুতা কাটিতেন। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহ।র তিনি 
আদৌ পছন্দ করিতেন না। ৃ 

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে দীন! তিখারিণীর মত তিনি সংসার একগ্লাকার 
ত্যাগ করিয়। তীর্ঘে তীর্ঘে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তীহ।র অস্তিমকাঁল অত্যন্ত 

নুখের হইয়াছিল। হিন্দু নারীর য'হা বাঞ্চনীয় তিনি এমনি মৃত্যু লাভ করিয়। 

ছিলেন। কাশীলাত তাহার অন্তরের সাপ ছিল। পুন্রগণ তাহার বাস 

করিব।র জন্য তাহ!র মৃত্যুর অতি অল্পদিন পুর্বে কাশীতে বাড়ী ক্রয় করিয়া 

ছিলেন । তীর্থে তীর্থে গমন করিয়া জীবনের সায়াহকালে প্রায় চর মাস 
কাশীতে বাস করিয়া তারপর কাশীখণ্ড পাঠ, কথকতা! গ্রহৃতি দিরা উহা 

সমাপ্তির পর, প্রায় এক পক্ষ মধ্যে মাত্র আট দিন আমশয় রোগে ভুগিয়া 

৬৬ বৎসর বয়ক্রম কালে পুত্রকল্ট।গণ পরিবৃত হুইয়া ভিনি অভীষ্ট দেবীর নাম 

জপ করিতে করিতে ১০৩৫ সালের, ৬ই ফাস্ঠন তারিখে ইহধাম 

ত্যাগ করেন। 

হরিহর ০শউ 
এই পুত চরিত্র! নারীর গর্ভেই হরিহর শেঠের জনা হয়। হরিহর শেঠ 

নিত্যগে!পাল শেছের প্রথম পুল্র। ১২৮৫ স।লেঃ ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে 

চন্দননগরের পালপাড়ার গৃহে তীভার জন্ম হয়। শ্িশি প্রথম বিছ্যা। শিক্ষ।- 

লাঁতেব জন্ঠ চন্দননগর সেণ্টমেরিস্ ইনস্টিটিউগনে, পরে হুগঙ্গী কপিক্িয়েটু 

স্কুলে প্রবেশ করেন । তাহার পর স্বলের পাঠ শেস করিয়। উচ্চস্তরের 

অধ্যয়নের জন্য হুগলী কলেজে প্রেরিত হন এবং এক বতসর পরে কঙপিকাত। 

রিপন কলেজে পড়িতে আরন্ভ করেন। অধ্যয়নকাল হইতেই পিত। পিত।- 

মছের মত পরোপকার প্রবুস্তি তাহ!র চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন 

তাহার বয়ক্রম ১২1১৩ বৎসর, তখন হইতেই মাহিত্য গ্রাতিতা তাহার অন্তরে 
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ফুটিয়া উঠে । এই বাল্যকাল হইতেই তিনি “সখা+ ও মীদ্রাজের '0:০£7555' 
নামক ইংরাজী মাগিকে ধীধা লিখিতেন। কলেজের ছাত্র জীবনের 

পরিসমাধ্ডির সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসর বয়সে তীছার ওথম পুস্তক "অভিশাপ? 
লিখিত .হয়। উহা ঢাকার বান্ধব পত্রে প্রকাশিত হইয়।ছিল। 

পিতার বার্দক্য হেতু এবং তিনিই তাহার জোয্ঠ পুত্র বলিয়া তাহ।কে 
ইউনিভারসিটির ডিক্রী লাভের আশা ত্যাগ করিয়া কারবারে প্রবেশ 
করিতে বাধ্য হইতে হয়। চন্দননগরের বার|সাঁত নিবাসী শ্রীশ চন্দ্র দের 

প্রথমা কন্ত| শশীবালার সহিত ১৩০১ সালের, ২৬শে ফান্ধন তাহার বিবাহ ছয়। 

কারবারে প্রবেশ করিয়াও ভিনি ঈশ্বর দন্ত সাহিত্য প্রতিভার অপমান 

করেন নাই। 

ব্যবসায় ছরিহর দীর্ঘকাল হরিহর বাঁবু এই কারবাঁরে ব্যাপূত থাকিয়া 

পিতামহ ও পিতার কীন্তি ও মর্ধ্যাদার প্রীবৃদ্ধিকরেন। তাহার পিতার 
মৃত্যুর পর তাহার খুল্লুতাত মহাশয়দিগের মছিত শম্পর্তি আদি বিভ!গের 
সময় যখন তাহার পৈজ্িিক ব্যবসা বন্ধ রাখিতে হয়, সে সময় তিনি নিজে 

কয়েক বৎসর ব্যবস! করিয়া এই কারবারে তাহাদের পুর্ণ মর্ধ্যাদা বজায় 
বাখিয়াছিলেন। কিছুকালের ভজন্ত তিনি সোনা ও কলিকাতায় 

জনী খরিদ বিক্রয়ের কা্ধযও করিয়াছিলেন। এখন তিনি ব্যবস1-ঞ্ষে্র হইতে 

অবগর গ্রহণ করিয়া দেশের শিক্ষা! বিস্তার ও লোকহিতকর রা এবং 

সাহিত্য সীর্ঘনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 

দরিদ্র হইতে বড় কারবারী হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু বীর সম্ত।ন 

হইয়া! যৌবনের প্রথম প্ররস্ত হইতে একটা প্রক।ণ কারবারেক্ল মালিক 
হইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রতুলভ নান! প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রা্ম করিতে 

করিতে তাহা পরিচালনা করা এবং স্তাবকবৃন্দের কবল হইতে আপনাকে 
৯গ 
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রক্ষা করিয়! কর্তব্যে আম্মমিয়েগ কর] অল্প শক্তির দ্বার। হয় ন|। দরিদ্রকে 

হইতে হইবে, মান নাই অপমান নাই বড় ইছব এই জীবনের লক্ষ্য । 

আর বড়কে কোটী কোটা প্রলোভনের সঙ্গে ও অবস্থার ঘাত গ্রতিাতের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে আলশ্ত-বিলাসের :গ্রবাহ হইতে; এবং 

চ!টুক।রদের সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে থাকিয়া, : পিত-গোৌরব ব্যবসার 
মর্ধ্যাদ! বজায় রাখিতে হইবে বা বুদ্ধি করিতে হইধে। এই ছুই এর মধ্যে 

কোনটা কঠিন £-যমাধান কাধ্য তত মহজ নয়। যিনি 13110: তিনি 
বন্ড কিন্ধু যিনি বা যাহ!রা সেই ইমারত বজায় রাখেন বা বৃদ্ধি করেন 

তাহারাও বরণীয়। 

কার্যাবলী £- তিনি বলকদিগের সঙ্শিক্ষার জন্ত পিতার নামে 

“নিত্যগেপাল অবৈতনিক বিগ্যালয়'” এবং বালিকাগগের ম্ুশিক্ষীপ জন্য 

“অঘোরচন্দ অঃবতনিক বাপিক! বিগ্ভালয়” স্থ।ংগন করেন।  অথেরিচন্্র 

তাহ।র খুল্লতাত। অখ্রচন্রের পন্থা হবিযতী দাসা নৃত্থ্যকালে কোন গৎকার্্য 

করিবার জন্য হরিহর বাবুর হস্তে নে।ল হাজার পাঁচ শত ট।ক। দিয়া যান। 

খুলত।ত পর্ধীর সৎ ইচ্ছাকল্লে তিনি এই অথোরচন্ত্র বাণিক। বিষ্ঠ।লয় স্থাপন 

করেন ও চন্গননগর পুস্তকাগারের উন্নতি কলে ৫৭**২ টাক। দ।ন করেন। 

তিনি তাহার মাতৃদেবীর নামে “কৃষ্ণতাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিণ” নামে একটা 
নারী শিক্ষা মন্দির ও গা গত্রীর নামে “তারক দা নারা কল্যাণ সদন” 

প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলা জেল! এবং অস্ভবতঃ বদ্ধমান বিঙাগের মধ্যে মেয়েদের 

জন্য ইহাই (প্রথম উচ্চ রি ভা কল (ন. 7, 5000019)1 ইহাতে 

রন্ধন, ছটক।ট, সে চা প্রহৃতি হচি-শিল্প, বেতের কাজ, উচ্চ অঙ্গের চিত্রাঙ্কন, 

মু-শিল বা দি শী রকাজ, রোগীর পরিচর্ষ্য!, সঙ্গীত বিগ্ঠাঃ চর্ম 

শিল ব! চামড়ার কাজ, ১৭৭ স্বাবলঙ্গন, স্বাস্থ্য রক্ষণ দি-শিক্ষ! দেওয়! হয়। 

এই শিক্ষা নন্দিরের জন্য স্ডিনি মর্ধসমেৎ গ্রায় আড়।ইলক্ষ টাক। ব্যয় 
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করিয়াছেন। তাহ|র খুড়ীমাত স্বায়া তারক দাসী তাহার সৎ প্রবত্তি 

দেখিয়। ব্যয় করিবার জন্ত স্বেচ্ছায় তাহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। সেই 
টাকা গ্রধানতঃ দরিদ্রদিগের চিকিৎসা, দরিদ্র ছাত্রীদিগকে অটবতনিক শিক্ষা 

দানে ও পুরক্রীগণের শিক্ষার্থে ব্যয় করেন। 

চন্দননগরের ডুগ্নে কলেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠ।র জন্যঃ তিনি যথেষ্ট চেষ্টা 

করিয়াছিলেন এবং এই কলে ফরাসী গভণণমেন্টের হস্তে ছিনি বিস্তর টাকা 

গ্রদান করেন। কলেজ পুন: প্রতিষ্ঠ।র সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া ১৯১৮ সালের, 
৩১ শে অ।গষ্টের ফরাসী সরকারী গেজেটে উহা! প্রকাশিত হয়। কিন্তু হ।ৎ 

গভর্ণর পরিবন্তিত হইলে ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয় এবং তাহার টাকা 
বত্সরাধিক কাঁল পরে তাহাকে গ্রত্যাপিত হয়। 

টুচুড়া সহরে মেডিক্যাল্ স্কল প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটির আগ্রহে দেড়লঙ্গ 

টাক! দ।ন করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন, স্কুল কমিটি তাহার দান গাহগের 

মন্টতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় গভণমেন্ট শেষ পধ্য্ত সন্মত হইতে 

পারেন নাই । 

চন্দননগর পুস্তকাগারের জঙ্ঠ এবং সাধারণের সভা সমিতি গ্রন্থতির জগ্ঘ 

টাউন হল সম্বলিত “নিত্যগে।পাল-স্বৃতি-মন্দির” চন্দননগরের বিশেষ ৫গারবনয় 

ও আকর্ষণের বন্তু। এই উপলক্ষে অট্রাপিকা নির্মাণ ও আমবাব পাত্রাদিতে 

হরিহর বাবুর প্রায় পৌনে এক লক্ষ টাক! ব্যয় হয় এবং তাঁহার ও কতিগয় 
উৎসাহী ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসার পর হইতে পুস্তক(গায় ননশ্রী 

লাভ করে। 
তোক-হিতকর কার্য :--শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন লোকএৃহিতকর 

কাধ্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। বাঙ্গালা! ১৩২৬ সালে চাউলের 

দর বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তিনি দরিদ্রদিগকে গ্রতিপালনের জন্য একটী চাউল 

সরবরাহ সমিতি স্থাপন করেন এই সময় ইনফ্রুয়েঞ। রোগের প্রকোপ 



১৩২ সম্বন্ধনির্ণয়__-যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতিকার কলে তিনি একটী মেডিক্যাল রিলিফ: কমিটা 
স্থাপন করেন। দরিদ্রদিগের চিকিৎ্মার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিবার জন্ট 
তিনি পিত।মহের নামে “শঙ্তন্্র সেবাশ্রম” ন।মে মহরের তিন দিকে 
তিনটা দাতব্য চিকিৎসাঁলয় স্থাপন করেন। চিকিৎস।লয়ের মধ্যে একটা 
নারীদিগের চিকিৎসার অন্ত গতর্ণমেণ্ট পরীক্ষোত্তীর্পা নারী চিকিৎসকের 
তত্বাবধানে একটা পৃথক বিহাগ ছিল। এই গুলিতে মোট চারজন 
[1 9, ও ১৪. প্রভৃতি পরীক্ষো্তীর্ণ ডাক্তার ছিলেন। তীহার] 

আবগ্তকমত রোগীদিগকে গৃহে গিয়াও চিকিৎ্স| করিয়। আমিতেন এইরূপ 

ব্যবস্থা ছিল। ছয় বৎসর এই প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিয়! ইহাকে চিরস্থায়ী 
করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, ফরামী গণ্ণমেন্টের নিকট অনুমতি পান নাই। 

ইহাদের কাধ্যাবলী আলোচনা করিলে ননে পড়ে ৫ 
“জনম বিশ্বের তরে পরার্থে সাধন1।” 

অতিথি সব্কার করিবার ভন্য সহরের মধ্যস্থানে হরিহর বাবু “শন্তুচন্্র 

মেবাশ্রম” নামে একটা অতিথিশালা স্থাপন করেন। স্থানীয় ভ্লাভাব 
দূর করিবার জন্য সহরের তিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনি কতকগুলি নলকপ নিশ্মাণ 

করিয়া দেন। তিনি স্বতন্ত্র যে অর্থ উপ।ঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহার গ্রায় 
সমস্তই এই সমস্ত সৎকার্ধ্যে ব্যর করেন। 

বিগত মহাবুদ্ধের সময় চন্দননগরে স্বেচ্ছাসেবক মমিতির সহিত তিনি 

বিশেধভাবে জড়িত থাকিয়া! ফরাসী গশর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়।ছিলেন। 

ত/হারই উদ্যোগে এবং প্রাথমিক অর্থাকুল্যে চন্দননগর “স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য 

তাগু।র” (৮০01৮1706৩1 1020) স্থ্টি হইয়াছিল । 

সাহিত্য সাধন| :-_পুর্ববেই উল্লিখিত হুইয়াছে। তিনি ১২।১০ বৎসর 
হইতেই সাহিত্য মাপন1 করিরা আপিতেছেন এবং “অভিশ।প* নামক পুস্তক 

তাহার বাইশ বৎমর বয়সে লিখিত। (্রমাদ” (প্রবন্ধাগ্রলী), অস্ঠুত গুপ্তলিপি 
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বাটীর নল্মা তিমি নিজে করিয়া দিয়াছেন? এক সময় তিনি বু শর্ঘ ব্যয়ে 

এলটী টেক কমিক কা!ল্ সবল স্বপনের চে করিয়াছিলেন, সরকারের মগ [ন্ৃভৃতি 

অভাব ত151 কার্ষো পরিণত কপ্সিতি পারেন নাই | | 

আম'জিক বাক্তি:-101)110 10021) হিস।বে তিনি 09107118 [1011 

12161010219 4১550019601 ও “মুর মমিতির” মি চন্দননগর 

পুস্তক।গার। 0115110008£€লা 91901101115 0101), ভিপি জাতি ভিটৈনমী ভা], 

দ সমিতির সম্পাদক এসং চন্দনশগর সি শেপ পদে 

অধিষ্টিত পা পরে ন্েচ্ছায় একে একে এই সকল কার্যাশার ত্যাগ 

বেন এক্ষণে গড়বাতী নু. 12, 5০০০] এবং দণভুজ। সংহিতা মন্দির, 

কুষ্চভ।বিনী নারী শিক্ষা মন্দির, বিবেক।নন্ন স্মৃতি সমিন্তি ও চন্দননগর স্পোটিং 

ক্লাবের সভাপতি, 0৪10016%1714007021 ১০০1৫, [7002171৮ ]1)15110 

[1102৮ 05500181101) 10116 1710 13017000717 900161৮8227 

[10051 1)1907106 9917162 0871520) বঙ্গীয় তিলিজাপ্টি নল্মিলনীও 

৪ 

সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কত করিতেছেন | এবং কলিকা হর গু [00181 

[5568101] 10115111066, ফ্রান্সের 5০9০0161৫05 1? চ1১101:6 063 ০০1011153 

[12711021559) ও বঙ্গীয় স।ভিহা পরিষদের আজীবন সভ্য এবং হেরি বশে 

গতণিং পির সুভ আছেন। পিপ্ৰশনগরের বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য যা ননী ঠ 

অভ্যর্থন। সমিতির সঙাপতি ছিলেন এবং প্রধান 5 ঠাতারই চেষ্টায় সাত 

বহনের পর ০ন্ননগরে সুশ্গিলনের শন্তব ও সাফল্য হহয়াছিল। 

সমাজ সংক্চ।র শি শ্রেণার মধ্যে তিন কলীন। কুলীন ও 
অনুদানের মধ্যে আদান এাদানের যে বাধা ছিল, তাহা তাহ।রই চেষ্টায় 

অপ ।রিত হুইয়াছে। শব মাজে লিতিন্ন শেণার মধ্যে বব! তি ক [দান 

গ্রুদ[ন ও অন্যান্ত সামাজিক সংক্কারেও তিনি অগ্রণা। 

উপাধি, মানপত্র, উপহার, অভিনন্দন ও চর্িত্র।লে!চনা £-07757 
0. 8০8061016 ইংরাজি ১৯২৬ গলে ফরাসী গহর্ণমেন্টের গ্রদত্ত | 



চন্দননগরের শেঠ-বংশ ১৩১ 

নিগ্যাবিনোদ ও কৃতিনিধি ১০২৯ সালে নদীয়ার “বিশ্বম।নদ-মহান গুল? 

হইতে প্রদত্ত । 
সাহিত্য ভূষণ ১৩৩৫ মালে কলিকাতার “স্বারস্বত-মহামগুল” হইত 

প্রদণ্ত। 

0116৮211517 ৫ 19 1/651011 ৫ 110111107 ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সের 

প্রেসিডেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত । ইহ। ফরাঁশী গভর্ণমেণ্টের অতি উচ্চ 

উপ|ধি, ইংরাজ গৃভর্ণমেণ্টের ন।ইট, ও শ্তার উপাধির সমান ও নেইক্প 
সন্মাণজনণক। 

09710101706 1" 1119110011912 19111911006 ইংরাজী ১৯৩৫ সালে ফরাসী 

গভর্ণণেণ্টের প্রদন্ত। ইহ! ফর।সী। গভর্ণখেন্টের সর্বে[চ্চ এক্যাডেসিক সন্সান 

ভরিহর ব| বুর বষ্টিতম ভান্মতিথি উপশক্ষে ১৩৪৫ সালের টক মং 

একটী জয়ন্তী উত্সবের 'অগ্ুঠান হয়--ইহাতে বিবিধ প্রতিষ্টানাদি হইতে 

গ্রাম পনেরখানি অভিনন্দন পা মানপত্র ও মুশাবান উপভার গ্রস্ত 

হইয়হিলি। ফর।মী গ্রজাতস্্রের পক্ষ হইতে চন্দননগরের এ্যাড শিনিষ্ট্রেটার 

মহোদয় এই আভায় তাহাকে অভিনন্দিত করেন | এই সভার পক্ষ হইতে 
তাহাকে “শিক্ষাবন্ধু” উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। অন্য একটি সা হইন্তে 

১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে তাহাকে “দেশশ্রী” উপাধি প্রদত্ত হয়। 

গশেভালিয়ে লেঞিয়ে দনার” উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে ১৩৪১ সালের আশ্বিন 

নাসে স্বজাতিবৃন্দ উহাকে এক সম্ভায় অঙিনন্দিত করেন এবং কুষ্ঃত্াবিনী 

নারী শিক্ষা মন্দিরের জন্য একহাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দে | 

১৩২৭ সালের ঠ্যষ্ঠ থামে চন্দননগরের বুক ও ছাত্রবৃন্দ এক সভায় 
উপহার সহ তাহাকে অভিনন্দন পত্র দান করেন। ১৩৪৫ সালের চৈত্র 

মাসে সহপাঠিবৃন্দ মূল্যবান উপহার মহ তাহাকে অভিনন্দন পত্র দান 
করেন। পরোপকারিতাঃ দানশীলপতা, উদারতা, স্নেহগ্রাবণতা, বন্ধু্ীতি, 

স্বদেশ ও স্বজাতি-্রীতি এবং হ্যায় নিষ্ঠা গ্রভৃতি যে সমস্ত সদগ্ুগ বর্তমানে 
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চন্দননগরের শেঠ-বংশ ১৩৯ 

0) শল্তুচচন্দ্রর ধারার বংশ-ভালিকায় 
অতিরিক্ত ত্ভাতব্য বিষয় ৷ 

(জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ) 

(৪) স্পন্ুচক্জের প্রথমা কন্ত। ব্মণাবাল! (২৪1১২1৫১৩৬৩?) স্ন: 

নন্দলাল পাল; খর] কম্ঘ। সৌরভ বাল! (মৃত্যু ১০১৫?) স্বামী নন্দল[ল পাল 
(৪ পুজ ও ৩ কন্ঠ!) ৩য় কন্যা! ফ্ুলকুম।রী (জন্য 9১০1৫৮, মৃতু ভাদ্র ২১) 

স্বামী গিরীন্্নারায়ণ নন্দী (৯ পুল্র ও ৬ কন্ঠ); ২য় পুল অক্ষয় কুম!র 

(১৪1৯/৬০-_-৩1৭ ৭?) স্্ী ত্রেলক্ষ ত|রিণী (মৃত্যু ২২।১২।২২) পিতা উপেক্্রনারায়ণ 

নন্দী ও মাতা সৌরভ সুন্দরী; ৩য় পুল নিত্যগে।পল (১২।৯/৬৩--৯১।১২১০) 

১ম] স্ত্রী স্বশীলাবাল।র (জন্ম ১২৭২?) পিতা ভুবনটা।দ কুও ও মাতা প্রমন্্মন়ী, 

২য়া স্ত্রী কষ্ণত|বিনীর (পৌষ ৭*--৬।১১1৩৫) পিতা ব্রজকুমার নন্দী, মত! 

ভুপনমেোহিশী) ৪র্থ পুজ অধোরচন্ত্র (৬8? ১১1১১।১৫) স্ত্রী হরিষত্ীর 

(মৃঠ্য ২৪।৪।৩০) পিতা বজগোপ।ল মলিক, মাতা চুনীমনী দস । ৫ম পুল 
রীজচন্দ্র (২৮1৭।৬৮--৭৭?); ৬ষ্ঠ পুল অবিণাশ্চন্দু (২৬1৫1৭১--১৮1৯২৮) 

স্লী তারকদাঁসীর (৭৭?--২৪1৫।৩৯) পিতা চুডামণী দে, মাতা কামিনীবাল:। 

পর্যায় ৫। | 

সর 

) 

মণ! দূ 

(৫) অবিনাশচক্জরের প্রণমা কন্যা শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরীর (জন্ম বণ ৯হ) 

স্বামী জেয তীশচন্্র কু9 (৩ পুন ও ৮ কন) ) ২য়! কা! গ্রাবন্তীর (১১1৯৩- 

১০।৭।5৭) স্বামী নগেক্দরনাথ শেঠ (২ পুল ৫ কন্যা) পর্যযার ৬। ৰ 
৫। অঘোরচজ্জের প্রথম এক পুল (গর্ভে মৃত), এক কন্ঠা 'ক্কীল 

নামীর (461৯*-1১২।২৭) স্বামী অথ পন্ধু দে (৪ পুল--৩ কন্ত।) পায় ৬ । 

৫। নিত্যগোপালের প্রথম 1 পুত্র জ্ীহরিহরের (জষ্জ ২৮৮৮৫) রী শ্রীমতী 

শশীবালা (জন্ম ২১/৯/৯*) ওরফে কিরণশশীর (পিত। শ্রীশচন্জ দে, মাত: 

_ গ্রমদা সুন্দরী); হয় পুল উল্মীশিবর। [শের (জন্ম 5।৩1৯০) স্ত্রী শ্রীমতী 
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প্বর্গত নন্দলাল দে-বংশ ১৪১ 

হমদিনীপ্ুর তজলার গুস্গডভ পরগনার অন্ডর্গত 
আশদতলিয়া গ্রাম নিবাসী একাদশ ভিলি 

স্বর্গত নন্দলাল ত€দ মঢহাদঢক্সর বংশের 

ক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ 

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ আশদতলিয়া গ্র!মে বাসের পূর্বে কোন্ স্থানে বাস 

করিতেন, তাহ] জানা যায় না। 

এই আশদতলিয়। গ্রামটী স্ুপ্রসিদ্ধ “ননীগ্রাম” হইতে প্রায় ৪ মাইল 

উত্তরে অবস্থিত। উক্ত নন্দীগ্রামে মহিষাদল রাজবংশের প্র।তংস্মরণীয়া 
দানশীল! রাণী জাঁনকীর সুপ্রতিষ্ঠিত প্প্রাশ্রীজ।নকীনাথ” বিগাছের গগনম্পশী' 

দেবমন্দির বিরাজিত । 

নন্দলাল বাবু ও দবেন্দ্রনাথ বাবু- ইহার! তত্কালে প্রচলিত পাঠ- 

শালায় স্বল্প শিক্ষিত। এই সোদরদ্বয় সন ১২৯৯ সালে স্বগ্রামে একটা মধ্যবঙ্গ 

বিদ্যালয় স্কাপন করেন। পরে ইং ১৯১২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 

উক্ত বিদ্যালয়টা এই বিদ্যোৎ্সাহী ভ্রাতৃযুগের দ।নশীলতার প্রভাবে ও প্রকানস্তিক 

যত্বে হাই-স্কলে পরিণত হইয়াছে । ইহার1,--“মহতী দেবতা হোষা রাজ- 

রূপেণ সংস্থিতা” এই শাস্ত্রীয় বাণীর যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়। রাজত্বক্তির 

পরাকা্ঠ! প্রদর্শনে উক্ত বিগ্য।লয়ের “আশদতলিয়া করে।নেশন মেমোরিয়াল” 

নামকরণ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নিন্মাণে ১৯০০*৬ দশ 

হাজার টাক এবং স্কুল পরিচাঁলনার্থ ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা! জমী দান করিয়! 

দেশবাসীর মহছে।পরুতি সাধনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বঝস্ততঃ 

ক্লরাশয় নন্দলাল বাবুর একান্তিক চেষ্টায় ও উদ্যমে এই বিগ্ালয় স্থাপিত 

ইইয়াছে। 

স্রের রন উড ৮৮০ 



১৪২ সম্বন্ধ-নির্ণয় --যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ইনি (ন্বর্গত নন্দলাল বাবু ) উক্ত হাই-স্থুল স্থাপনের মময় শ্বীয় (আবাস 
গৃহ (ত্রিতল ই্টকালয় ) প্রথমতঃ বর্ষধিক কাল স্কুলের জন্ত পরিত্যাগ 

করেন। তিনি তত্ক|লে সপরিবারে উক্ত গৃহ-মংলগ্র করোগেটের পটাতে 

বাস করেন। ইহা ভ্ৰাহার বিগ্তারাগিতার ও ত্যাগশীলতার যে প্রকুষ্ট ও 

জাজল্যমাঁন ছৃষ্টাস্ত তাহ।তে অন্ুমাজ সন্দেহ নাই। এই বিদ্যোৎসাষ্টী মহা- 

মানবের দৃঢ়াঙ্গ্র।গের প্রভাবে নন্দীগ্রাম থানায় সর্বগথমেই এই ছাই-স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষালোকের বিস্তৃতি লাভ ঘটে। এই স্কুল 
স্থাপনের পর বু দানশীল ও দেশহিতৈষী মহানুভব মহোদয়ের মুক্ত হ্স্ততার 

প্রভাবে এই থানায় নন্দীগ্রাম কারমাইকেল হাই-স্ুল স্থাপিত ভুইয়া (১৯১২ 

২৭শে জুন ) দেশবমীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 

ইনি অতি দয়াবান্, সদাশয়, দেব-দ্বিজে শক্তিমান, নিরহঙ্গার ও অতিথি- 

বসল ছিলেন। সততই সমাগত সাধু ও সন্ন্যাসীদের মেবা করিতেন। 

এই উভয় ভ্রাতাই বাংলা ১৩০৮ ম।ল হইতে ১৩২৪ ম!ল পধ্যস্ত প্রতিবর্ষে 

্ভিক মাসে অনুসত্র দানে ধভ ছুঃস্থ ব্যক্তির জীবন মংরক্ষণেে মহীয়সী 

কীর্তিলাভের অধিকারী হইয়াছেন । 
নন্দলাল বাবু শেবজ্গীবনে বৈরয়িক চচ্চ। এবং অন্লাহার পরিত্যাগ করিয়া 

কেবলম।ত্র ছু্ধ ও ফল-মূল াহারে কালযাপন করিয়ছিলেন। ইনি 

লোকরঞ্ীকঃ সমদশী ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন | 
ইভার ত্যাগশীলতা ও শিষ্তোঠৎসাহিতায় বিশুদ্ধ হইয়। উক্ত আশদতলিয়। 

১২০০*২ বার হাজার টাকা, স্বর্গ ছানা ও মহোদয় ৫০/ পঞ্চাশ 

বিঘা জাম ও নগদ ৬০০০২ ছুয় হাজার টাকা এবং উক্ত পরগণার নরমিংহপুর 

নিবাসী স্বর্ণত বিশ্বনাথ জ।না মছোঁদয় (স্বনামদষ্ঠ দানশীল স্বর্ণত নরহরি 

জান! মহোদয়ের সুযোগ্য সন্তান ) ৫০/ পঞ্চাশ বিখা জমি, মুর|দপুর নিবাশী 
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দেশপ্রাণ ম্বর্গত হুরপ্রস।দ দাগ মহোদয় ১৫০০২ দেড় হাজার টাকা উক্ত 

হাই-হ্কুলের পরিচালনাদির হেতু দীন করিয়া দেশবামীর প্রভূত কল্যাণ সাধনে 
অর্থার্জনের সার্থকতা-সম্পাদনে অমরত্ব লাভ কষিয়াছেন। 

এই বিগ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ বহু ছাত্র কৃতবিগ্য হইয় স্ুগ্রথিত হইয়াছেন । 
তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত পড়ুয়। এম্-এ, বি-এল (তখলুক যুন্সেফী কোর্টের 

সার্ভেয়ার উকিল) ) বাবু শ্ীরোদ চন্দ্র দাস বি-এ (নন্দীগ্রাম কারমাইকেল 

হাই-স্কুলের আযাসিষ্ট্যাপ্ট হেডআাষ্টার ); বাবু নলিনী রঞ্জন দাশ বি-এস্-সি, 

এমবি; বাবু ঈশান চন্ত্র বেরা বি-এ (দৌর ভূপতিনগর ক্িিলোচন 
হাই-স্কুলের অন্ততম মাষ্টার) বাবু সুরেন্দ্র নাথ দাস এম্-এ, বি-টি প্রাৃতি 
মহোদয়গণ সুবিখ্যাত। 

বিনোদ বিহারী বাবু এই পরগণার বরাঘুনী নিবাসী স্বর্গত কামদে 

গিরি মহাশয়কে তাহাদের পার্টিশনের মোকদ্দিমায় বু মত্ত টাকা মাহাথা 

করিয়াছেন । ইনি বিনয়ী, সদালাঁপশীল, অহমিকাহীন ব্যক্তি 

ননদলাঁল বাবুর সর্ব কনিষ্ঠ! পত্ধীর পুল সতারত বাবু ম্যাটি,ক পরীক্ষোভীণ, 
বিনীত, নিরহঙ্কার, সৌজন্ঠাদি গুণোপেত। 

এতদ্বংশীয় ধর্মরাজ বাবু, বঙ্কিমবিহারী বাবু, বিনোদবিহাঁরী বাবু, যজ্ঞেশ্বর 
বাবু ও খধষিরাজ বাবু নন্ ম্যাটিক। ইহারা সকলেই এই হাই-ম্কুলের 
ছাত্র । 

পিহৃভক্ত ধন্মরাজ বাবুর স্থাপিত তাহার স্বগ্রামে নন্দলাল প্রেস নামে 
একটা ছাপাখানা আছে। উহাতে পুস্তকাদি সুলভ মুদ্রিত হয়।  ; 

লক্গীকান্ত বাবু--ইনি পাঠশালায় স্বল্প শিক্ষিত। ইনি দেব-দ্বিজে ভক্তি- 

মানু ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে “শ্রীশ্ীগোগীনাথ 
জীউ” দেবতা স্থাপন করিয়াছেন এবং উক্ত দেবতার ইষ্টক নিল্সিত মন্দির 

 নিষ্মাণ করাইয়া দেব-সেবার স্ুবন্দোবস্ত করিয়। গিয়াছেন। 
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তিনি গত ১৩০৭ সালে এই পরগণার সিন্দুরটীয়া গ্রামে *ণ্রী্রীরাধা- 

গোবিন্দজীউ” দেবতা স্থাপন করেন। নিঞজ ব্যয়ে উক্ত দেবতার স্ষ্টকালয় 

নির্মাণ করাইয়া ১৬/ ষোল বিঘা জমি সহ উক্ত দেবতা ও মন্দিরাদি উত্তঃ 

গ্রামবাসী ন্বর্গত ইন্ত্রনারায়ণ দাম বাব।জীকে অর্পণ করিয়াছেন। . 

ইরেকষঃ বাবু মেদিনীপুর ডিস্বী বোর্ডের অধীনে রামনগর থান? হেল্থ 

আযাসিষ্টান্টের পদে কার্য করিতেছেন । 

স্বর্গত নন্দলাল দে বংশাবলী-_ 
(১) ৬ভীমাচরণ দে পুত্র নারায়ণ ও গুরুপ্রসার ২। 

(২) নারায়ণ সুত লক্গমীবান্ত-_পত্রী সরম! আখদতলিয়া) ও শিব্প্রসাদ-- 

১মা স্ত্রী ঠাপা, ২য়! স্ত্রা সরোজবালা ৩। 

(২) গুরুপ্রমাদের ১ন। স্ত্রী জ্যোতিম্মযী (আশদতলিরা ), ২ম স্ত্রী হ্যা 

(বিভীষণপুর) 

(২) গুরুপ্রসাদের ১ম স্ত্রী জ্যোতিম্ময়ীর ধারা 
২। গুরুপ্রসাদ শুত মহেন্দ্রনাথ ৩। মহেন্ত্রনাথের ১মাস্্র মলিকারি 

(বাগাফাড়ি) গর্ভে ৪ পুত্র--পুলিনের স্ত্রী কুলবালার (বয়াল ) ২ পুত ও ১ কণ্ঠ! 

পর্যায় ৫। মহেন্রনাথের কন্া গিরিবালার স্বামী গোবিন্দপ্রসদ খাটুয়া 

( আশদতলিয়া), কন্ঠ! দেখকীর ন্বামী বিপিনবিহারী খাটুয়া আশদতলিয়া), 

পুজ ভূষণের স্ত্রী কমলার (আশদতলিয়!) ১ কন্টা পুজ ধরণী (মৃত) ও মুরারি 
পর্যায় ৪। 

৩। মহেন্দ্রনাথের হয়া স্ত্রী তারিণার গর্ভে ১ পুন্র অজিতকুম।র ও 

১বন্তা স্ুরবালর-- স্বামী সুরেন্্রনাথ গ্রধান (সে।ণাকুণিয়া) ৪। 

(২) গুরুপ্রসাদের ২য়। জ্সী সুযাঁর ধার! 
২। গুরুপ্রপাদ চুত নন্দলাল ও দেবেন্দ্রনাথ--পত্রী স্বর্ণময়ী (বয়াল) ৩। 

৩। নন্দলালের ৪ বিবাহ--১মা স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর (হরিদ্রাচক) কুঞ্জবিহারী 
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নামে এক পুক্র ৪। কুঞ্চবিহারীর ২ বিবাহ ১মা জী চারুব।ল।র (আশদ 

তলিয়া) ১ম পুত্র যজেশ্বরের স্ত্রী রাসকুমারী (বাগ!দি।ডি) ২য় পুল্র খধিরাজের- 

তরী চঞ্চল। (বয়!ল) এবং কন্তা এলোকেশী বা সরমর স্বামী জ্ঞানেন্্র নাথ দে 
(বয়াল) ৫ | খধিরাজের এক কন্তা পুষ্পর|ণী ৬ | 

৪| কুঞবিহাঁরীর ২য়] জী লক্ষ্মীর ( উড়্উড্ডি ) ৩ পুত্র ও ২ কস্তা কাঠিক, 
মুক্তকেশী, উর্বশী, গণেশ ও পুক্র ৫। 

৩। নন্দলালের ২য়! স্ত্রী দিগণ্বরী (হিজলি) ০, ওয়া স্ত্রী পাটেশ্বরীর 

(হরিদ্রাচক) কন্ঠ! রুক্সিণী__স্বামী মধুস্থদন নন্দী (গোপীন।থপুর), রেবতী- স্বামী 
গোপীনাথ মাইতি (দ্বারিকাপুর) ও পুজ রাধাকুষ্ণ (মৃত) ৪। 

৩। নন্দলালের ৪র্থা স্ত্রী ব্রহ্গময়ীর (বড় উদয়পুর) পু ধর্মরাজের সী 
সৌদ।মিনী (বাগ।দাড়ি) ও সত্যবত-ন্্রী কুমুদিনী (বাসুদেব বেড্যা) ৪। 

৪1 ধর্মরাজের শিত!ননী ও ইন্দুরেখ। নামে ২ কন্া ৫ 

৪| সত্যব্রতের ১ গুল মানসকুমার ৫। 

৩। দেবেক্্রন।থের পুল বঙ্কিমবিহারী_্্রী সুখদাময়ী (বাসুদেব বেড্যা) 
ও বিনোদবিহারী ৪। 

৪1 বিনোদবিহারীর ১ম স্ত্রী হরিপ্রিয়ার (আশদতলিয়।) নীহারবাল। 

ও কাঁননবালা নামে ২ কন্তা ৫ | 

৪| বিনোদবিহারীর ত্য] স্ত্রী শৈবলিনীর (অ।শদতলিয়া) পুল সরোৌজ- 
কান্ত (মত) ও পুভ্র ৫। 

(৩) লক্ষীকান্ত-_পত্রী সরমার (আশদতলিয়) ধারা . 

৩। লক্মীকান্ত স্থুত রম।নাথ-স্ত্রী স্বর্ণময়ী (আঁশদতলিয়া), ব্রজবা্গা-__ 

স্বামী উশেশচন্ত্র সাঁউ (বারুইপুর) ও শ্রীনাথ-ন্ত্রী বসম্তঝুমারী 
(ব!গার্টীড়ি) ৪। 

৪1 রম।নাথ স্ুুত প্রফুল্ল, জিভেন্দ্র ও ২ কন্তা পর্যযায় ৫ | 

৪ শ্রীনাথ হত পৃণচন্ত্র পর্যায় ৫। 
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(৩) শিবপ্রসাদ--১মা পত্রী টাপার ধারা 

৩। শিবপ্রসাদ সত বনমালী--স্ত্রী রাধিক। (আমদতলিয়া), ষ গ্রয়াঃ 

প্রাণকৃষ্ণ--স্ত্রী নীরদা (বয়াল) ৪। 

৪| বনমালী সত হরেরুষ--পত্বী সিন্ধুবাল। (আশদতলিয়া) ও, অনাথ 
নাথ পর্য্যায় ৫। 

৫| হরেরুষ্র ১ পুক্র ও ২ কন্া পর্য্যায় ৬। | 

৪1 প্রাণকুষ্ণ সুত রাখাল, হুর্গাপদ ও কান(ইলাল পধ্য।য় ৫ | 

(৩) শিবপ্রসাদ--২য়। পত্বী সরোজবালার ধারা 

৩। শিবপ্রসমাদ স্থুত বিপিন, মদন ও গো'পীনাথ পর্যায় ৪। 

০মদিনীপুর জলা র গুম্গড় পরগণীর অন্তঃপাতী 
আশদতলিয়া গ্রামবাসী একাদশ তিলি 

স্বর্গত মধুসুদন তদ মঢহাদঢয়র 
০শর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ 

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ ইতিপুর্লে কোন্ স্থানে বাম করিতেন তাহা জান। 

য় ন|। দানশীল স্বর্গত মধুসুদন পে পাঠশালায় সামান্জ শিক্ষিত। কিন্তু ইনি 
বুদ্ধিম।ন্ ও উচ্চমন1 ছিলেন। উক্ত আশদতলিয়া নিবাসী সহ”য় স্বর্গত 

নন্দলাল দে মহোদয় শিক্ষার বিস্তারে ইচ্ছুক হইয়া “আশদতলিয়া করে।নেশন 

মেমোরিয়াল হাই-স্কুল” স্থাপন করিলে, ইনি উক্ত বিগ্কালিয়ের পরিচলন। হেতু 
৫৫/ পঞ্চানন বিঘ| জি এবং নগদ ১২০০২ বার হাজার টাকা দান করিয়া 

দেশবাশীর মহোপকৃতি-মাপনে অর্থাজ্জনের সার্থকতা মম্পাদন করিয়াছেন। 

দেশবাসী তাহ!র এই দানে প্রভূত উপকত এবং ধন্তন্মন্ত হইয়াছেন । 
্বর্গত ববীবনারায়ণ বাবু-_ইণি স্বন!মধন্ পূর্বোক্ত দানশীল মধুহদন বাবুর 

জ্যেষ্ঠ তনয়। তিনি বাঙ্গালা ১৩৩৩ সালে কান্তিক মাসে মাসব্যাপী 
অরসত্র দিয়াছিলেন | উক্ত সময়ে এতদঞ্চলে ছুতিক্ষ হয়। ইনি এততদ্ব্যতীত 
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আরও ৬।৭ বৎসর কান্তিক মাসে মাসব্যাপী অন্নসত্র দিয়া বহু দুঃস্থজনের 
জীবন রক্ষ! করিয়।ছিলেন। 

তিনি বহু দরিদ্র ব্রাঙ্গণ সন্তানের উপবীত দানে, বহু ছুর্ণত গৃহস্থের কন্ঠার 

বিবাহে, এবং বছ দীন-ব্যক্তির মাতা ও পিতার শ্রাছ্ধে প্রচুর অর্থ দান 

করিয়া তাহাদিগকে সম্যক উপকৃত করিয়াছেন । 

ইনি অতি উচ্চাশয়-সম্পন্ন, সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; ইনি কতিপয 

বর্ষ মেদিনীপুর জজ কোর্টের জুরি এবং বহু বর্ষ উল্লিখিত “আশদতলিয়! 

করোনেশন মেমোরিয়।ল হাই-ন্কলের” সুদক্ষ সেক্রেটারী ছিলেন। উক্ত 

বিছ্যলয়ের প্রতি ইহার অকৃত্রিম দৃঢ়ানুরক্কি ছিল। 

শরীধুক্ত প্রতাপচন্ত্র বাবু-ম্যাটিংক পরীক্ষোস্তীর্ণ এবং এল্ঃ এম্, এফ, 

পাশ। তিনি নন্দীগ্রষম থ।নার বয়ীল ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার । 

স্বর্গত মধুস্থদন দে বংশাবলা 

১। ৬অজয় দে সুত ৬মধুসদন দে--পত্রী শীলমণি ( অশদতলিয়। ) ও 

নটবর দে ৩। 

২। ৬মধুসুদন দে কন্তা বিষুগ্রিয়া_-স্বামী গৌরহরি খাটুয়া (আশদতলিরা), 

পুল বীরন।রায়ণ_-১মা পত্বী পার্বতী (আশদতলিয়1) ০ য়া পত্ী 
অহল্যা (বয়াল)০ ও পু বিহারীলাল_-১মা পত্বী গিরিবালা 
(আশদতপিয়া), ২য় পত্রী-বিরজা ( বাগাদীড়ি) ৩। ূ 

২। ৬নটবর দে মৃত হীরালাল--পত্বী শ্গীরোদা (আশদতলিয়া) ৩। ৰ 

৩। হীরালাল সত গ্রতাপচন্ত্র--পত্ধী সরোঁজিনী (আশদত্ুলিয়া ), 

ব্রজগোপাল--পত্বী কিরণবাল। (আশদতলিয়া), শরচ্চন্দ্র, গ্োবরদধীন। 

শৈলবাল1-স্বামী গিরিশচন্দ্র খাটুয়া (আশদতলিয়া), ননীবালা_স্বামী 
শ্র(মাচরণ দে (আমড়াতল্যা ), ন্নেহবাল।--স্বামী রাখাল চ্জ সহ 
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(বয়াল), সৌদ। মিনী--স্ামী গুণধর মাইতি (আশদতলিয়), [নম্মলা 
(খাদি) স্বামী গজেন্দ্রনাথ মাইতি (আশদতলিয়া) ৪। : 

৪। প্রতাপচন্জ্রের বর্তমানে ১ পুজ পর্যায় ৫। 

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অস্ত্ঃপাতী মধ্যহিংলী 
নিবাসী করণ পরমধাম-গত হরিনারায়ণ দাস অধিকারী 

মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

এতদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ তমলুক পরগণার ক।লিকাপুর গ্রামে বাস কারিতেন। 

পরে তথা হইতে কোন ব্যক্তি এই মধাহিংলী গ্রামে শ্রভাগমন করিয়া বাস 

করেন। 

হরি-তক্তি-পরায়ণ হরিনারায়ণ-ইনি খাল্যে পিহছীন হইয়! অতি 

ক্লেশে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ইহার মাতৃদেবী অতীব নুদ্দিমতী 

ছিলেন। তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত ঘৎসামান্ত ; রা পন্তি এবং শিষ্যাদির আয় 
হইতে ইহার গ্রতিপ!লন করিতেন) ইনি বালাবধি অতীব অধ্যবগারী ও 

বিগ্যান্থরাগী ছিলেন। এই হেতু সদীপস্থ মহ্ষাদল রাজবাটার খাতনামা 

ঞ 

কবিরাজ স্বর্গহ রমানাথ মেন মহোদয়ের সকাশে সংস্কত ও আযর্ধেদ 

চিকিৎস! শাস্ত্র বথাবীন্ি অধায়ন করিয়া ব্যুত্পত্তিলাত করেন । পরবে কার্ষ্য- 

দক্ষাতা ও শ্রমশীলত। প্রঙাবে দেশনধো শ্বপ্রসিদ্ধ করিরাজন্ূপে খ্যাত হন। 

ইহার চিকিত্সা-নৈপুণ্যে বহু কষ্টসাধ্য বোগঞ্ত আশ প্রশমিত ৬ইত। 

তৎ্কালে এই জেলার মহিষাদল, গুম্গড়, কেওড়ামাপ, কাশীযোডা, ময়ন। 

পরগণার এবং হাওড়া ছেল!র মগুল্ঘাট, ২৪ পরগণা জেলার মুড়াগাছ। 

পরগণার ও সুন্দরবন ল!টের অন্তর্গত বন্তরোগী হঁহ!র সুচিকিৎসা গুণে 

আরোগ্যলাভ করিয়া কৃতকুত্য হইত। ইনি দরিদ্র পোগীগণকে বিনামুল্যে 
ওষধ এবং আয়,র্েদীয় তৈপ।দি প্রদান করিতেন । 
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তিনি অদম্য অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতাগুণে সৌশাগ্য-লক্ষীর গুপ্রসন্নত!- 
লাভে স্বীয় ছুঃস্থ অবস্থার পরিবর্তনে গ্রীত হইয়াছিলেন। 

তিনি গুম্গড় পরগণ।র গড়্চক্রবেড়্যা বাসী স্বর্গত গোবদ্ধন দস 

অধিকারী মহোদয়ের কনিষ্ঠ! কণ্ঠ! সাবিত্রী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন | 

তাহার পরলোক প্রাপ্তির প্র উক্ত পরগণাঁর নন্দীগ্র।ম বাসী স্বর্গত কিনারাম 

রাউৎ মহোদয়ের কন্ত। স্বর্গত| উমাস্ুন্দরী দাসীকে বিবাহ করেন । 

ইহার পিতৃ-পিতামহাদি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনিও বাল্যাবধি 

বৈষ্বধর্ম্ে অতিশয় অন্নরাগী ছিলেন । ইনি শ্রমাঞজ্জিত অর্থ নানা সৎকাধ্যে 
ব্যয় করিয়! প্রীতিলাভ করিয়ীছেন। তীহার আবাস ভবনের পাশ্বস্থ 

শ্ীশ্রীরঘুনাথ জীউ দেবতার ইষ্টকালয়, শ্রীশ্রীর।সমগুপ প্রভৃতি তদীয় মহীয়সী 

কীন্তি ঘোনণ! করিতেছে । তিনি বাঙ্গ।লা সন ১২৯২ সালে বহু বায়ে উক্ত 
দেবমন্দিরাদির এবং পুষ্কারণীর প্রতিষ্ঠ! প্রভৃতি সতকাধ্য সম্পাদন করিয়! 

সগ্রথিত হইয়াছেন। 

তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ, ভগবৎগ্রেমিকঃ মত্যপরায়ণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন ! 
ইনি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ-শ্রীশ্রীবদরিকাম, হরিদ্বার, মথুর।, 
বৃন্দাবন, অযোধ্য।, প্রয়াগ, ক।শী, গয়া, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, কামাখা, 
পশুপতিনাথ, দ্বারকা, অবস্তী, কাঞ্চীঃ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। পুরী প্রস্ভৃতি তীর্থ- 

স্থ।ন পরিভ্রমণ করতঃ মানব জীবনের সাফল্য-সাধনে অনুপম দেবতক্তির 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

তিনি বাঙ্গালা সন ১৯২৯৮ সালে স্বগ্রামবাসী পরম ভাগবত বিফু়ীযুজা- 

প্রাপ্ত গুরুপ্রসাদ দাস অপ্রিকাঁরী, মহিযাদল কাঞ্চনপুর-বাসী প্রম-বৈষণৰ 

লক্ষীনারায়ণ মাইতি ও মহিষাদল পরগণার চকল।লপুর-বাঙী বৈষ্জ্ব-প্রবর 
গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়গণের সহিত শ্রীশ্ীদ্রকাধ|ন, ্রীশ্রীয়ামেশ্বর 

তীর্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎ্ক!লে তাহারা মাছুরা হইতে ৬০ ক্রোশ পথ 
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সেতু বন্ধ রামেশ্বর পধ্যন্ত পদত্রজে গমন করিয়াছিলেন। ইহাদের দেব তক্তি 

কীদৃশী প্রবল! তাহা এই ঘটনা দ্বারা বিশদরূপে অনুভূত হয়। ' 

ইনি গ্রতিবর্ষে রাসযাত্রা উপলক্ষে মহোৎ্সৰ সম্পাদনে ৫*০1৬০০ 

লোককে পরিতৃপ্তি সহ শ্রীশ্রীৰিষুপ্রসাদান্নতোজন করাইয়া খ্ক্রীতচিত্ত 
হইতেন। একান্ত পুণ্যশীল মহিষ|দল রাজের রখোৎসবে দুরবন্তী স্থান হইতে 
সমাগত প্রবালীগণের প্রায় শতাধিক আশ্রয় প্রার্থীকে সানন্দে আশ্রয় ও 
ভোজাদানে তাহাদের পরিশ্রম ক্লেশ বিদুরিত করিয়া স্বয়ং রুতার্থ হইতেন। 
এবং শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী দিনে যমাগত ছুঃস্থগণকে ও লিমন্ত্রিত প্রতিখেশীচয়কে 

শ্রীঞ্রীবিষণপ্রমাদ বিতরণে উৎফুল্পচিন্ত হইতেন। তিনি আজীবন উক্ত তিনটা 

বিষয়ে লততই দুক্তহস্ত ছিলেন । 

ইনি দেব-দ্বিজে-শক্তি-পরায়ণ, শিভীক ও তেজন্বী ছিলেন। তিনি গুম্গড় 

পরগণার স্বনামখ্যাতি পণ্ডিত কদ্রন।রায়ণ জ্যোতিভূষিণঃ বিদ্ধৎ-এাবর 

বজমোহন বিছ্ারত্র, ধর্নিগ্ভ গোপাল চন্দ্র চুড়ামণি প্রহ্থতি মহোদ্যগণকে 

অতীব ভক্তি করিতেন। তীাহারাও ইহার গুণমুগ্ধ ছিলেন । 
মহিযাদল রাঙ্জ সদগুণগ্রাহী শ্বর্গত জ্যোতি: প্রসাদ গর্গ মহোদয় মধ্যে 

মধ্যে রাজ পরিবারের চিকিৎ্সার্থ ইহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন এবং 

ইছাকে উপধুক্ত সম্মানে ভূবিত করিয়া অনুগৃহীত করিতেন । 

ইনি বেষ্ব শাস্ত্রে স্ুপর্ডিত ছিলেন । শ্রীম্তাগবত শাস্ত্রে ইহার 
অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বৈষ্বাগ্রগণ্য ্রিপুর। রাজের দানশীলতায় যুশিদাবাদ 
জেলার বহরমপুর বাসী বৈষ্বগ্রবর বামনারায়ণ বিছ্বারত্র মহোদয় কর্তৃক 

গ্রকাশিত *শ্রীমদ তগবত” গ্রন্থ বিনামুল্যে বিতরিত্ত হইলে ইনি এবং এই 

পরগণার চকলালপুর বাসী পুর্বোক্ত গোপাল চন্ত্র দাস ও দোর রাজারামপুর 

বাসী পরম ভাগবত চত্তীচরণ দাস অধিকারী মহোদয় উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ 

বিনামুল্যে গ্রহণ করিয়া! শ্রীনদ্ভ।গবতের সুধারম আহ্বাদনে কৃতকৃত্য হন। 
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তিনি শ্রীশ্রীরঘুনাথজী দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে উক্ত দেবতার 
জন্য বহুমূল্য স্থখচিত রৌপ্য সিংহাযন, স্বর্ণ-নিম্সিত সুদৃশ্য ছত্র এবং রৌপ্য 
পাছুকাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। তত্পরে বাঙ্গালা ১৩০৮ সালে উক্ত 

দেবতার দৈনিক সেবাপৃজা এবং সাময়িক উৎ্সবাদির ব্যয়-নির্বা হার্থ নি 
৮/ আট বিঘা জমি ও নগদ ১৬০০২ ষোল শত টাক1 দেব-সেবার্থে প্রদান 

করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি চারি পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়! দিয়া যান। 
এই ক্ষণজন্মা বিষ্ণভক্তিগ্রবণ, অদ্বিতীয় তীর্থ-পধ্য।াটক, ধর্মপরায়ণ 

মহাম্ুতব সন ১৩০৯ সালের ২৭শে কান্তিক শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই 
মরভূমি হইতে বিদায় গ্রহণে-শ্রশ্ীবিষুণ পদারবিন্দে নিলীন হইয়াছেন । 

স্বর্গত তগাপাল চন্দ্র বাবু-ইনি পাঠশ।লায় সামন্ত শিক্ষালাভ করিরা 
পিহসমীপে অধ্যয়ন করতঃ স্ুবিখ্যাত কবিরাজ হইয়াছিলেন। ইনি পিতৃবৎ 

দয়ালু ছিলেন। তিনি দরিদ্র রোগীকে বিম।মুল্যে গুধধাদি বিতরণ 

করিতেন। ইনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হগিগ্বার গ্রস্থৃতি তীর্ঘস্থাম 

ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপপ্ডিত ছিলেন । তিনি পরিশ্রশী, 

স্বাবলম্বী, অধ্যবসায়শীল, মধুর'ভাষী, সদাণ।গা ছিলেন। ইনি আত্মীয় স্বজন 

ইহার ত্য।গশীলা, সহ্ধন্সিণা-ক্ষীরোদা দামী আকন্সিক গৃহ-দাহে কশিউ 

পুল্প সহ অগ্রিদপ্ধ হইয়! ইহলীলা মংবরণ করেন। ( ১৩২৫।২৮শে মাথ 
ভৈমীএকা দশী )। 

পরে ইনি ১৩৪০ সালে গ্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

শ্রীযুক্ত ভাীরকনাথ বাবু-_সঙ্গীতাহুরাগী, সরলচেতা। ইনি পিতৃসহ বনু 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যম পুক্র শ্রীমান্ কেশব চন্ত্র বিগত 

জর্্মাণ মহাযুদ্ধে (১৯১৪--১৯১৯) মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পক্ষে আত্ম- 

নিয়োগ করিয়। বাঙ্গালীর “ভীরুত্ব অখ্যাতি নিরসনার্থ মেসোপটে মিয়ার বুদ্ধ- 
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ক্ষেতে গমন করতঃ রাজতক্তির জাজল্যম।ন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ধন্াশুষ্ট 

হইয়াছে। যুদ্ধবিরতির পর স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে রাজ-দন্ত সাহায়ো 
শ্ীশ্রীহরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যস্থান পরিভ্রমণে পরিতৃপ্ত হইয়া পি তার 

প্রীতিবদ্ধনে, দেশমাতৃকার মুখোজ্জল করতঃ গৌরবান্বিত হইয়াছে। 

পরমধামগত হরিনারায়ণ দাস অধিকারীর বংশাবলী-- 

১। ৬ভুবনগোহন দস অধিক।রী স্বৃত জগন্নাথ--গত্রী তুলসী ২। 

২। জগন্নাথ সত সনাতন--পত্রী সীত। ৩। 

৩। সনাতন পুল্র হুরিন।রাঁয়ণ, কণ্ঠ। ব্রলেশ্বরী ও লক্ষমীপ্রিয়া ৪। 

৪| হরিনারাঁয়ণের ছুই বিবাহ--১মা পত্রী ম।বিত্রী (গড়চক্রবেড্য।) "ও হয়। 

পরী উমাসুন্দরী (নন্দীগ্রাম) । 

৪। হরিনারায়ণের ১ম1 পত্রী সাবিত্রীর ধার। 

৪। হরিনারায়ণ সুত গোপালচন্দ্র-- পত্রী ্ মীরোদা (ডুমুর), রমা-ঙ্গামী 

বাণেশ্বর দাম (মধ্যহিংলী) ৫। 

৫। গোপালচন্দরের ১০ পুত্র ও ৪ কন্ঠা যথা-মুরারিনো।হন, প্যারীমেভন, 

কিশোরীমোহন, বিহারীলাল, গিরিধরঃ শরীর) অধর, ভূধরঃ বংশিধর 

(মৃত) ও পুজ (মৃত), মন্দাকিনী, জানকী, সুরবাল। ও গল্স। ৬। 

৫ | রমার ১ পুজ্র ও ১ কন্য। পর্যায় ৬। 

৪1 হরিনারায়ণের ২য় স্ত্রী উমানুন্দরীর ধার! 

$1 হরিনারায়ণ সুত তারকনাথ, ক্ষীরেদ| (মৃত1), সারদা-ন্বামী নরহরি 

দাস (দীনবদ্ধুপুর), শ্রীনাথ (মৃত), নর্শর্দা _ স্বামী টৈকুনাগ দাস হি, এম্ 

(চকলালপুর), জ্ঞনদ।-_স্ব।মী কুগ্ভবিহারী দম অধিকারী (উন্তমপুর), 

দ্বারকানাথ-_পর্রী মুক্তা (আমগেছিয়!) ও ধরণীপর (মুত) ৫ | 



৫। 

৪ | 

৪ | 
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তারকনাথের--১ম পত্রী দিগম্বরী (পথুরিয়), ২য় পত্রী কাদদ্বিনী। 

১ম৷ পত়ী দিগন্বরীর গর্ভজাতি ৩ পুন্র হ্ববীকেশ, কেশবচন্দ্র ও মাধবচন্রর 
এবং ৩ কন্ঠ। কু্থমবাল1-স্বামী গোপালচন্ত্র দাশ (উন্তমপুর), পৃিমা 
(মৃতা) ও খাঁদি (কামিনী) পধ্য।য় ৬। হয়| পত্রী কাদম্বিনর গর্ভজাত 

কন্ঠা গৌরী, রজনী ও শান্তবালা পর্য্যার ৬। 

সারদার ৩ পুজ ও ৩ কন্তা, নশ্র্দার ৯ পুল ৬ কন্তা, জ্ঞানদার ২ পুজ 

যতীপ্রসাদ ও কানাই; দ্বারকাণথের কন্ঠ! মণিবালা-_ স্বামী কাঙ্গাল 

চরণ দাগ (দুর্গাপুর), অমল!--স্বামী শ্রীহরি দাঁস (পড়্যারচক)* ও চপল! 

নামে তিন কণ্ঠা এবং রঘুনাথ নামে এক পুল পর্যযায় ৬ | 

ব্রজেশ্বরীর-__স্বামী অজ্ঞন দাঁশ অধিকারী (কাঁম।পদা) পুল পধশানন ও 
৫ কন্তা পর্যায় ৫। 

লক্ষীপ্রিয়ার-স্বামী রাধামোহন দাম (কা'গুপসরা) পুজ বৈকুটনাঁথ দাস, 

৩ কন্তা স্থখদা, মোক্ষ। ও যশোদা পধ্যায় ৫। 

নন্দদার ৯ পুল ও ৬ কন্ঠা যথা--প্রভাত কুমার ভি-এম্, মুকুনচন্র 

বি, এ অনুত্তীর্ণ নিরঞ্জন তি-এম্, বাসবিহারী তি-এম্, আশুতোষ 

নন্ম্যাটিক্, শ্রীশ (মৃত), পুরুষোত্তমগ্রাসাদ আই-এ; খি-এ অধ্যয়ন 

রত, পুন্র, অরবিন্দাক্ষপ্রাসাদ, ন্ুশীলা, ভগবতী, ইন্দিরা, মেনকা। 
অমল, অপণা ৬ | 

০মদিনীপ্ুুর ০জলার গুম্গড় পরগণার অন্তঃপাভী 
আশদতলিয়া। নিবাসী একাদশ তিলি স্বর্গত 

দ্বারকানাথ খাটুয়া মচহাদচঢের়র 
বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ 

বাস করিতেছেন। মহীমন! স্বর্গত দ্বারকাণাথ বাবু তৎ্কাল গ্রচলিত 



5৫৪ সন্বন্ধনিণয়-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি উচ্চাশয়-সম্পন্ন 

ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ইনি পাশ্াত্য-শিক্ষা লৌক বজঞ্জিত ছিলেন তগাপি 
দেশের উন্নতি কামনায় পাশ্তত্য-শিক্ষ। বিস্তার কল্পে অশদতলিয়৷ করোগ্লেশন 

মেমোরিয়।ল হাইস্কুল পরিচালনার্থ ৫*/ পর্শাশ বিঘ। জমি এবং ৬০০২ 
ছয় হাজার টাকা দান করিয়! অনরভ্ম লাভ কধিয়।ছেন। দেশবামী কিণীয় 

এই নিঃস্বার্থ দানে মছোপকূত হইয়াছেন। 

ইনি বহুবর্ষ উক্ত হাইস্কুলের সেক্রেটারী পদে পতিত এবং 

তিনি বহুবর্ধ স্থাশীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পর্ধশইতৎ ছিলেন । ঠিনি 

বিদ্যোত্সাভী, রে প্লোপরুতিপরাণ ও চরিত্রবান ছিলেন । ইঁহ!কে 

সকলেই শন্ধা করিতেন । 

ইনি কতিপয় বর্ষ মেদিনীপুর জঙ্গ-কো্টের জুরি হিলেন। 
ইহার জোষ্ঠ পুল শ্রীধুক্ত প্রমদ [রঞ্জন বাবু ম্য।টি,ক পরীক্ষো্তীর্ণ 2, ৪০, 

পরীক্ষায় অন্ুন্বার্ণ। তিনি উল্লিখিত হাইস্কুলে দুই বর্ধকাল শিক্ষকত। কাধ্য 

করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ কৰিয়াঞেন। তিনি পিত-সদশ অশেষ ওণসম্পনন। 

শ্রীযুক্ত একাদশী বাবু-মহান্হব স্বর্গত দ্বারক।ন!থ বাবুর সহোদর 

শ্রীযুক্ত একাদশী বাবু কলিক।তাব নন্ম্যাল থিগ্যালয় হইতে ত্রেবাধিক পরীক্ষায় 

সমৃত্তীর্ণ। ইনি বয়াপ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেমিডেন্ট। ইনি মেদিনীপুর 

জজ-কো্ের ছুরি আছেন। 
ইনি জ্ঞানী, চরিত্রব!নৃ, বিনয়ী, অহমিক।হীন এবং মৌজন্যা।দি-গুণ-মমুদ্ধ | 

ইহার মধুর বিনগ্র-ব্যবহারে মকলেই ইনার গণঘুগ্ধ | 

স্বর্গত দ্বারকানাথ খাটুয়া বংশাবলী-_ 
১। ৬ গোবদ্ধন খাটুয়! স্ৃত ৬ হাড়চরণ খাটুয়। ২। 

২। ৬ হাড় চরণ মুত বুন্দাবন পত্বী বেচনমণি ৰা বেচী ৩। 

৩। ৬ বন্দাবন শ্থৃত ৬ দ্বারক1 নাথ পরী কিনাঁযণি (আমন।তল্যা ), 
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একাদশী পত্রী স্বর্ণময়ী ( আশদতলিয়] ), বিহারী লাল পত্বী তিলোত্তমা 

(বাগার্দাড়ি ), দ্বর্ণময়ী স্ব।মী রমা নাথ দে (আশদতলিয়া) ও দয়|ময়ী স্বামী 

গোরাটাদ জান! (আশদতলিয়া ) ৪। 

৪ ছদ্বারকা নাথ কন্ঠ! চাঁরুবাঁপা স্বামী কুঙ্জবিহারী দে ( আশদ- 

তলিয়! ), সুশীলা ম্বামী গঙ্গাধর নন্দী (গোপীন।থপুর ), প্রমদারপ্রন পড়্ী 

সিন্ধুবাল! ( বাগাঈ।ড়ি ), মহিমারঞ্জন পত্বী চুণীবলা ( অ|শদতলিয়। ), রমণী- 

রঞ্জন, সরোজিনী স্বামী গ্রতাপচন্ত্র দে (আশদতলিয়! ) ও টৈবলিনী স্বামী 

বিনোর বিহারী দে (আশদতলিয়া ) ৫। 

৫ | গ্রামদারঞ্রন সত চিন্ময়, হৃধীকেশ ও কেশম ৬। 

৫| মহিম।রঞ্জন সুত মনোরঞ্জন, মতীরঞ্জন ও পুত্র নাম অজ্ঞাত ৬। 

৪। একাদশী সুত সুরজিৎ পত্রী স্ুরধালা ( বাগার্দড়ি ), হরিপ্রিয়। প্বামী 

বিনোদ বিহারী দে ( আখদতলিয়। ) পুটা স্বামী কুঞ্জ বিহারী নন্দী ( অ।শদ- 

তলিয়! ) ও সিদ্ুবালা স্বামী হরেকুষ্জ দে ( আশদতলিয়! ) ৫ | 

৫| নুরজিত সুত গ্রমীল।, হিরগ্ময়, জ্যো।তিষ্্নয় ৬। 

৪। বিহারী ল।ল সুত সুধাংশু পত্ী হরিপ্রিয়া ( আমড়া তল! )১ ফণি- 
ভূঘণ, অভুলচন্ত্র, কমলা স্বামী ভূষণ চন্দ্র দে (আশ্দতলিয়া), ভানু, 

চিত্তরঞ্জন, অমল ও বিমল ৫। 

তথা সংগ্রাহক ও লেখক-- 

২০৩৪১ জীবৈকৃ্ঠ নাথ দাম। 

গ্রাম-চকলালপুর। 

পোঃ-বাড়বাজদেবপুর | 

( মেদিনীপুর ) 
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মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী মধ্যহিংলী 
নিবাসী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহ 

মহোদয়ের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । | 
এতদংশীয় ব্যক্তিগণ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণস্থ সুবর্ণরেখা নদীর 

সমীপবন্তী “লক্ষসণন।থ” নামক গুপ্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিতেন। উত্তস্থানে 

বহু সম্থান্ত ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থাদির বাস আছে। | 
এতদ্বংশীয় যুনাথ বাবু কোন কারণবশতঃ উক্ত বাসস্থান পরিত্যাগ 

করিয়া সহ্ধম্মিণী সমভিব্যাহারে মহ্ষাদল পরগণার মহিষাদল রাজবাটার 

সমীপন্থ মধ্যহিংলী গ্রামে শুহাগমন পূর্বক বাম করেন। তিনি পাঠশালার 

স্বল্প শিক্ষিত ছিলেন। তিনি নিরীহ ও মরলগ্রক্ুতি শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি 
ছিলেন। 

ইনি উক্ত লক্ষণনাথের স্মীপবর্তী মীরগোদা নিবাসী স্বর্গত তঙ্ষয়চন্র 
পাল মহোদয়ের ছুহিত। ন্বর্ণকুমারী দাশীর পাণিশগ্রহণ করেন। 

জীবুক্ত সারদা প্রসাদ বাবু-_কায়প্ত-কুল-গৌরব-রবি অকপট দেশহতৈষী 

সার্দ।গুসাদ বাবু বাঙ্গাল! সন ১২৮৯ স।লে ১৫ই শ্রাবণ উল্লিখিত মধ্যহিংলী 

গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অতিবাঁল্যে ইহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। 

হঁহার মাতা অতীব বুদ্ধিনতী, শ্রমশীলা ও কষ্টসহিষ্ণ ছিলেন। তিনি 

অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া বহুকষ্টে ইহ।র ল।লনপ্।লন করেন এবং বাল্যে 

পাঠশালায় শিক্ষার্থ ইছাকে প্রেরণ করেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান, গ্রাতি৬।- 

শা রঃ ও ন্মধ্যবসায়ী ছিলেন । এই হেতু পাঠশালার শিক্ষা মমাপ্রির পর 

মহ্যাদল রাজ হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথায় এণ্টু নস ক্লাস (151 0159) 

পর্য্যন্ত অধায়ন করিয়! উক্ত বিগ্যালয় পরিত্যাগ করেন। 

তত্পরে ইনি কলিক!তার কলেজ অব. ফিভিসিয়ান এগ মার্জেন্স অব 
বেঙ্গল (অধুন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ) নামক কলেজে পাচ বৎসর 
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অধ্যয়ন করেন। ইং ১৯০১ স।লে [. 0.7. & ৪ (35751) উপাধি লাভ 
করিয়া কলিকাত! মেডিক্যাল কলেজে ক্যাজুয়াল ইডেপ্টরূপে এক বত্সর 
অধ্যয়ন করেন (ইং ১৯০২ সাল)। পরে কলিকাতায় দুই বৎসর কাল 

(ইং ১৯০২-৩) ও ইং ১৯০৪ স।লে কাশীনগরস্থ সেলুপুর! হস্পিটালে প্রায় একবর্ষ 
চি'কৎসকের কার্ধা করেন। ইং ১৯০৫ মল হইনে স্বীয় _বাসভূমি | মধ্যহিংলী 
এমে কৃতিত্বপহ চিকিৎ্স। কাধ্য করিতেছেন। ইনি ইং ১৯১৬ সালে ছ্েট্ 
মেডিক্যাল ফ্যাকালটির [ ট. ৭. পরীক্ষায় সমুত্ীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বন 
দুঃস্থ ছাতকে সাহায্য করিয়া! খিচ্ঞানরাগিতার প্ররুষ্ট পরিচয় প্রদানে বশস্থী 
হইয়াছেন। 

উি অতীব মাতচন্ত । ইহার মাঁইদেবী শেষ জীবনে গ্ররতি বৈশাখ মাসে 
জপছএ দাঁন এসং পার মাম বতাদির অনুষ্ঠানে সঙ্গায় করিতেন (মৃত্যু ১১৩৬, 
১২ই পৌন)। মাপদাপ্রপার মাতার আগগ্গশ্রাদ্ধে ছুই হাজ।র টাক] ব্যয় করেন। 
ইনি আশ্রিতবত্মল, দেখ-দ্বিজে তক্তি-পরায়ণ, সাহিত্যানুরাগী, দেশ-ভক্ত ও 
আদর্শ চরিজ্র। পলীবশী মততই ইহার গুপমুগ্ধ। ইনি সদালাপী, বিশয়ী 
অহমিক।হীন ও দরিদ্র রোগীর সভায়। ইনি কয়েক বর্ষ মহিষাদল বাজ 
হ]ভঞ্চুলের মেন্বর ছিলেন | 

সারদা প্রসাদ বাবুর জো পুল শ্রীমান্ শক্তিকুমার ৯৯০৮ সালে প্রেসি- 
ডে'নন কলেজ হঠতে বি-এ পরীক্ষায় উল্তীণ হইয়। এক্ষণে এম-এ অধায়তন বত। 

শ্রীমান্ এক্তিকুমার মাতাপিতার প্রতি একান্ত অনরক্ত, বিণয়ী ও মচ্চবিএ। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহের বংশাবলী-- 

১। ৬কৃষ্ঃপ্রনাদ সিংহ_-পত্ী প্যারী (লক্ষণনাথ ) গ্ুত যছুনাথ মিংহ-- 
পত্রী স্বর্ণকুমারী ( মীরগোদা ) ও ৬মাধবচন্ত্র সিংহ ২। 

২] যছুন।থ সুত শ্রীসারদাপ্রমাদ--পত্রী নিন্মপ।বাল! (রাজীবপুর, হাওড়1) ৩। 

৮মাধবচন্্র সিংহের ১ কন্তা! পর্যায় ৩। র 
ও। ্রীসারদাপ্রসাদের ৫ পুর ও ৩ কন্তা বণ|--শ্রীশক্তিকুম।বঃ চিন্নায়ীবাল। 

-_স্বামী প্রষ্ঠোৎকুমার মির (জনাই বাকসার, হুগলী ), অপথাবালা 

জয়স্তীকুমীর, বাসন্তীকুম।র, গ্রাকৃতিকুমার, সতীকুম।র ও বিজয়।পাঁল। ৪1 
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০মদিনীপুর তজলার মহিষাদল পরগণার অস্তঃপাতী 
বাড়বাস্থঢচদবগুুর নিবাসী মাহিস্ক 

শ্রীযুক্ত চুণীলাল কুইতি 
সহোহোদচয়র বংশের সংক্ষিগ ইতিহাস । 

এতদ্বংশীয় বিভিন্ন শাখার জ্ঞাতিগণ, দোর পরগণার খঞ্জনচক গ্রে 

তমলুক পরগণার নন্দকুম।র গ্রামে, মহিষাদল পরগণার নাটশাল গ্রামে বম 
করিতেছেন । 

দেশহিতৈষী ৬ন্কঞ্চমোহন--সভ্বর্ধ মহিষাদল রাঁজার অদ্গীনে তিহশী্পার 

ছিলেন। তিনি কুকুড়াভাটা__বালুঘাটা ডিস্রা্টবোর্ডের রাজপথের পু 

পার্থখে একটা পুদ্ধরিণী খনন ও বাঙ্গাপ: ১২৬০ সালে বান্রধাটার সম্মুখে একটী 

বৃহৎ পুক্ষরিণী খনন করাইয়াছিপেন। ঠিনি অতি সরল প্রকৃতি, সদাশয় 

লোক ছিল্নে। 

৬শ্পিবনারায়ণ বাবু-ক্ষমতব!ন্ সালিশ বিচারক ছিলেন । মৃত্যু বাঙ্গাল! 

সন ১৩১২ গাল। 

গোশকচন্দ্রের পুজ ৬সধুস্দন- বাঙ্গালা, ইংরাজি ও পারি ভাষায় বুৎপন্ন 
ছিলেন । 

দেশহিতত্রত শ্রীধুক্ত চুলীলাগ বাবু জন্য ১২৮৬ সালের ১৭ই আ-শ্বন | 

ইনি দোর ক্ুদঃনগরবাসী আদর্শ চবির ৬নি্কিজবিভহরী সিংহ মভো।দয়ের শিক্ষা- 

ধীনে বাড়বান্দেবপুর ইউ, পি, স্কুল হইতে ইং ১৮৯৪ সালে বৃন্তি পরীক্ষায় 
মাঞ্িক তিশ টাক ভাবে ছুই বৎ্সরঃ পরে দেউলপোতা মপ্যবঙ্গ বিদ্যালয় 

হইতে ইৎ ১৮৯৬ সালে মগ্য 'ছক্বুন্তি পরাক্ষায় মাঠিক ৪২. টাক। হবে 

চ।রি বৎসর বুদ্তিলাঙত করেন । তৎ্পরে ইং ১১০০ সংগে হুগলী ট্রেণিং স্কুল 

হইতে নর্দ্যাল ব্ৈবাঘিক পরীক্ষায় স্নুন্ঠীর্ণ হন। ইনি ইং ১৯০০ সালের 
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জুপাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত ঝকুড়া জেল] স্কুলের ড্ররিং ম।ষ্টার পদে, 

তৎপরে ইং ১৯*০ স|লের নভেম্বর হইতে ইং ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারি 
পর্যান্ত মহিষ।দল পরগণার দেউলপো।ত| মধ্য ইংর।জি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক 

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ইহার অপ্যাপনা-নেপুণ্যে ও কুতিত্বে উক্ত বিদ্যা" 

পয়ের বনুছ।ত্র বুত্তিগ্রাপ্ত হইয়! ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে । বাংলা 

সাহা, গণিত ও চিক্রবিগ্ঠায় ইহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। 

তিনি ১৯২৮ সপ হইতে ১৯৩০ স।ল পর্যযস্ত দেউলপোতা৷ ইউনিয়নের 
প্রেসিডেন্ট পঞ্গাইৎ ছিলেন। ইং ১৯৩৭ সাল হইতে আইন অমান্ধ 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া হং ১৯৩২ সালে সাশন্দে কারাবরণ করেন । 

তংপরে ইনি ইং ১৯৩৭ আল হইতে দেউলপোতা ইউনিয়ন বোর্ডের 

গ্রেসিডেণ্ট পর্দে নির্ব।চিত হইয়া যথ।রীতি কাধ্য করিতেছেন। 

ইনি ক্ষমত।বন্ সালিশ বিচারক । 
ইনি দে।র পরগণার ভূপতিনগর বাসী দাঁঠ-গ্রবর ভিলোচন ভূঞ্যা মো, 

দয়ে? গ্রতিঠিত ঠাকববাডার ট্রার্িপদে পল অ|ছেন। ইনি আদর্শ5রিত্র 

কন, তেজ শ্বতাঃ মতাযপর!য়ণতা গ্রন্থৃতি ণাধার, চি 51 ধনই 

ইহার জীবনের মূলমন্ত্র । 

চুণীপাঁল বাবুর সহোদর ৬মতিলাল বাবু সুদক্ষ গো-চিকিৎসক ছিলেন। 

তিনি বিনা পারিশ্মিকে উতকুল্পচিত্তে গো-চিকিৎসা করিরা আত্মগ্রমাদ-লাতে 

গীত হইতেন। 

শ্রীযুক্ত ছুনীলাল কুইতির বংশাবলী 
€ বাড়বান্থুদ্দেবপুর ) 

১। ৬করুণ|নয় কুইতি শ্বত নিতা।নন্দ ২। ততন্ুুত রুষণমো হন, রাম- 

শঙ্কর ও গোলকচন্দ্র ৩। কষ্কমোহন স্থুত শিবনারায়ণ (২ বিবাহ ১ ও 

হরনার।য়ণ (০) ৪। 
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৪| শিবনারায়ণের ১ম! পত্রী ব্রহ্মার পুত্র ত্রেলোক্যনাথ ( পত্রী আহ 

দিনী-_খেকুট্য!),কৈলা সী (স্বামী বৈকুষ্ঠনাথ বেরা__পাঁজারামপুর), চিন্তামণি ও 

্ব্ণময়ী (স্বামী প্রমননকুমার মগ্ডুল-টাপি) ৫। জলোক্যনাথের ৮ পু $ও 

২ কন্তা যথা--সর্বেশ্বরী (স্বামী চন্ত্রমোহন ম1ইতি_বাড়বাসুদেখপু) 

*প্রিয়ন।থ ( পত্রী শাস্তবালা_ হা দিয়! ), চুণীলাল ( পত্রী নারে, 

নৃত্যলাল (পত্রী বাঁতাসী-_ভূঞ্যারায়চক ), বেণীমাধব (মৃত ), মতি্গীদ 

( পরী পুঁটা__চৈতন্যপুর )ঃ পু'টাবালা (স্বামী কুমুদ বান্ধব চিপ 

গিরীশচন্দ্র ( পত্রী গিরিবালা_ ক।লিকাকু্ড ), ছখিলাল (খড্পুর রেলর 

ক্লার্ক, হোমিওপ্যাথিক চিকিত্ধায় দক্ষতা আছে। পত্রী শৈলবালা,বাড়ন 

দেবপুর) ও জ্যোতিঃপ্রসাদ ( পত্থী ঠিলোত্তমারাজারামপুর দের) ৬। 

সর্কোশ্বরীর পুত্র কুষুদবান্ধব, অযুশযচরণ ও গ্রচুল্প ৭। প্রিয়নাথের ৩ পুর 

অনাদি) অভিত, আশ্ুন্োষ ও ১ বগ্া ৭ | চুণালালের পুরে সুধাময় ম্য।টি ক- 

প1শ__( পত্রী বিমূলা _দক্ষিণচক ) ৭ তৎস্ৃত। লক্মী মৃত), সত্যরত (পুন) 

ও কনকাঞ্ী] (কটা) ৮1 মিিশালের ১ কগ| খাদি (ম্বামী তবতারণ 

ফদিকার_বাড়বাস্ুদেবপুর ) ৭1 পুটাবালার ৪ পুত্র ও ২ কন্তা ৭ 

গিরীশ্চন্দের কণ্ঠ। জলদবালা ৭| ছ্ববিলালের ৪ কণ্ঠ! ও ৩ পুতে যপা-- 

কমল! (স্বাদ রাসবিহারী জানা-ছাপিম্বংক )। বিমপা (স্বামী জুরেজ্খনাথ 

পাত্র-+বাড়বাস্রদেবপুর ), সুশীলা (স্বামী ভোখানাথ প্রামাণিক-_পরাণসক ), 

তর, অসিতবরণ, মোহিনীমোহন ও অশ্বিশীকুমার ৭1 জ্যোতিঃপ্রসাদের 

২ পুত্র ও ২ কা সথা-সরপা (স্বামী অতুলচন্ত্র ধারা-_আকুবপুর ), উ্দিলা, 

সুকুমার ও দিলাপকুমার ৭ চিন্তামণির ১ম পক্ষের পুর গণেশচন্দ্র ও ২য় 

পক্ষের পন্রী ভবানী-বিতপুর-_ পু হরিপদ, কন্তা পেত] ও বিত| ৬। 

শিবনার।য়ণের (২য়! পত্থী ফুলেশ্বরা ) পুত্র দেবেন্দ্র ও বন্ঠ| শৈব্য| (শ্বামী 

উপেন্্রনাথ জানা-_ডাঁলিমচক ) পুত্র মণিশাল ও ফণিঝাল ৫ | দেবেন্দ্র 
ছুই পুত্র অবিনাশ ও পন্মলোচন ৬ । 

চু 



বৈকুগনাথ দাস-বংশ ১৬১ 

৩। রামশঙ্কর সত অক্ষয় ও অদ্বৈত ৪। 

৩। গোলকচন্ত্র স্থুত মধুস্দন, বৈকু্ঠনাথ, তারিণী ও মহেশ (*) ৪। 

মধুহ্ছদন সত উপেক্জ, যোগীন্ত্র ও বঙ্িম ৫। বৈকুষ্ঠনাথ সত শশিভৃষণ, ইন্দৃ- 
ভূষণ, বিধুভভূষণ ও ফণিভূষণ ডা. ৫ | তারিণীর ২ পুত্র ও ২ কন্তা যথ|-- 

ব্রজগোপ।ল, শরৎ্কুমারী, মনীগো।পাল ও হেমন্তকুমারী ৫। 

০মদিনীপুর ০জলার মহিষাদল পরগণার অন্তঃপাতী 

চকলালপুর নিবাসী করণ 

শ্রীবৈকু্ঠনাথ দাস 
বং০শর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

এতদ্বংশীয়গণের আদি নিবাস উড়িষ্য। গ্রদেশস্থ কটক জেলার অন্তর্গত 

সুগ্রসিদ্ধ যাজপুর। কিস্থত্রে কোন্ব্যক্তি কোন্ সময়ে মেদিনীপুর জেলায় 

শুহাগমন করিয়! এই স্থানে বাস করেন তাহ অজ্ঞাত। 
এতদ্বংশীয় নাফল্যর।ম তাহার পত্রী সুগন্ধ। দাসীমহ পদব্ুজে ১৫০ ক্রে।শ 

দুরবন্তী শ্রীশ্রীপুরীধাম প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন । 
আজআ্মারামের পুল রুঘুনাথ ধর্মপ্রাণ ও দয়।লু ব্ক্তি ছিলেন। তিনি 

পদত্রজে শ্রীত্রীপুরীধাম ৬ বার ও ১১ বার শ্রী্টীগঙ্গাসাগর তীর্থ গমন এবং গয়া, 

কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থান পরিদর্শন করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

ইনি পরম বৈষ্ণব ও উদার প্রর্কতি ছিলেন। বহু আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে 

নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। এই গ্রামধাসী 

মাহিঘ্য বঘুনাথ দাসের সহিত ইই।র প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত রঘুনাথ খাবুর 
ধন্মপরায়ণ পুত্র গোলকচন্্র দাস একশত দশ বর্ষ বয়সে ( বাংলা সন ১৩৪ 

মল) শিবচতুর্দশী তিথি ) স্বর্গলাত করেন। 
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হগাবিন্দঞরয়াদ_কবিরাজি চিকিৎসায় ইহ।র দক্ষতা ছিল। ইনি দঞ্জ্ 
রোগাকে বিনা গধম'য় চিকিত্সা করিতেন। দেব-দ্বিজে ইহার অচল] রক্ত 
ছিল। ইনি অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির সেবা করিয়া পরিত্বপ্ত হইতে & 

ইনি োষ্ঠা! পত্রী অন্নপূর্ণা দ।মীসহ গয়া, কাশী, পুরী প্রতি ভীস্তঠনে 
গমন করিয়া ধন্মনরাগিতার পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা 
১৩০৬ স!ল ৫হ ঠৈত এই মরধাম পরিত্যাগ করেন। 

বেষ্কবপ্রাবর ভি মহিষাদল রাজবংশের পুণাশীল। ণাঁণী 
জানকী দেবী প্রতিষ্টত দেউলপ্তা গ্রামের শ্রীপ্্ীগোগীনাথজী” দেবতার 
ঠাকুরন!ডী ছ্লেটের হেড্মোহর|রের (বকৃনী ) কার্যে প্রায় ৩০।৩২ পংসর 
সুখা['তর সহিত কাধ্য করিয়া স্বেচ্ছায় পদত্য।গ করেন। ইনি স"পশী 
বিচ|রে একজন ক্ষমতাবান ব্ক্তিন্ূপে পরিচিত ছিলেন । 

ইনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান--গয়া, কাশী, বুন্দাবন। মথুরা, অঙ্ে!প্যা, 
প্রয়াগ, হরিছার, দ্বারকাধাম, অবস্থী, সেতুনন্ধর[দেশ্বর, কাধ, পুরী পতি 
পর্যবেক্ষণ করা পু-চিন্ত হইয়াগিলেন। ইনি প্রত্যহ শ্রীনদ গাগথত পাঠ 
করিতেন ও দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ িলেন। 

ইন বাঙ্গালা ১২৮৮ মালে ডিষ্রীক্টবোর্ডের কুকুড়াহাটা_বাপুখাটা বাঞ্জর 
পশ্চিম পার্খে একটা বৃহৎ পুক্ষরিণী খনন করাভয়। উঠ ১২৯০ সালে প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই মহাগ্রাণ সন ১০১৪ সংলের ই আদ্র মহা প্রস্থান করেন। 

চন্দমোহন_বাল্যে মহিষাদল বাঁজ সংদ্ুত উডুক্পাঠীতে সংক্ষিপু-সার 
ব্যাকরণ ও আযুপেদ শান অধ্যয়ন করিয়া পারদশিত পা করেন ইনি 
দয়ালু 'ও পরোপক!দী ছিলেন। মৃক্ঠ্য সন ১২৯৬ সালের ২২৭ ফান । 

ইনি যভিনাদণ পরগণার মধ্যভিংপীবাসী পরম-তাগবত গুরুণ্রস।দ দাস 
অধিকারীর জ্যেন্তা কন্তা ললিত। দাসীর পাণিগন্ণ করেন । উল্ত পরম 
ভাগবত গুরুঞগান দাম অধিকারী তীর্থ হিমণকারা হিপেন। ইনি বাঙলা 
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১৩১৪ সালে পঞ্চতীর্থ ভ্রমণে গিয়।ছিলেন। ইনি প্রত্য(গমনক।লে মথুরাধামে 
ত্রীশ্রীরাধাশ্ত।ম"” নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন 
(সন ১১১৪ সাল, তাং ২০শে কার্তিক )। 

শ্রীটৰকুষ্ঠনাথ দান-__জন্মা ১২৮৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ। ইনি দেউল- 
পোত। মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় হইতে মধ্য ছাঞবুত্তি পরীক্ষায় উন্তার্ণ ( হং ১৮৯৫ 

সাল) পরে দেউলপোতাবখাসী মহামনা নীশমশি মণ্ডল মহোদয় প্রদত্ত 

সাহায্যে হুগলা নম্ম্যাল বিগ্া।লয়ে অধ্যয়ন করিয়া, শন্মা।ল পৈবাধিক 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উন্ভার্থ (ইং ১৯০* গাল) হি উক্ত কুলের 
খ্যাতনামা হেড্যাষ্টার ও সাহিত্যিক ৬রামচক্দ্র বিগ্।ব!চস্পতি, রায়সাহেখ 
৬ঈশ(নচন্জ্র ঘোষ এমএ) ৬কিশোরীমোহন সেনপ্তপ্ত এমএ, পন্ডিত 
লাপমোহন খিগ্ঠ/নিধি ও বিখ্যাত আটিষ্ট শ্রীযুক্ত আশুহোষ মিএ (অধুনা 
পেন্সণগ্রাপ্ত ) মহোদয়গণের প্রিয়তম ছাব্ররূপে গণ্য হহয়ালেন। বাগলা 
সাহিত্য, গণিত, সংস্কৃত ও চিত্রপিগ্ভ।য় ইহর বিশেষ দক্ষতা আছে। 

বিগ্ক।লয়ের শিক্ষা মমা!প্ুর গর হুগলী জেলার ভাগ্ারছাটা খিধুমশি 
হাইস্কুল প্রভৃতিতে এবং মেদিনাপুর ভেলার দেডলপো।তা ও মধাহিংলী। 
মধ্যণঙগ বিগ্বা।লয়ে ও অন্যন্থ বিগ্যাপয়ে দক্ষতাসহ শিক্ষকতা কার্য) কাবয়। 
এক্ষণে শিক্ষা-বি হাগ হইতে অবশ্থত। 

“ইনি পুর্ণেব!ক্ত ৬যতাশচজ্ ম।ইতি মঙ্োদয়ের প্রিয়তম ছাত্র ও 
শ্রীযুক্ত চ্ণাপাল কুইতি মহে।ধয়ের সতীর্থ এবং ধেউলপোত। মধ] 

ইংর।জী বিগ্কালরের অগ্ঠতম মেহ্বর। 

মেদিনীপুর জেলার মাহবাদল পরগণার অন্ত্রঃপাতী চকলালপুরস্থ 
করণ শ্বীটবকুষ্ঠনাথ$দা০সর বংশাবলী 

'এখম[চরণ মহান্তি (মাইতি) ১। তৎ্স্থৃত সফল্যরাম (পত্থী স্থগন্ধা (৯) ) 
ও ক্ষেমটাদ ২। ক্ষেম্টাদ সুত নাগ।য়ণচক্জ দাস ৩। তত্স্ুত জানকীনাঁথ ৪। 
ততসুত আস্মারাম (পত্বী সখী) ৫। তত্ম্ত রঘুন।থ (পরী খুসালী) ৬| 
তৎ্সুত মোহুনচরগ ( পত্রী মোহনী-মধ্যহিংলী ) ৭। | 

মোহনচরণের ৪ পুঝ ও ৫ কগ্া যথা গোবিশগাপাদ (৯ম পদ্ধী অন্নপূর্ণ। 
(০), ২য়! পত্রী পবশী (০) ও ওয়া পত্বী নন্দিশী )১ গোপালচক্ (১ম পরী 



১৬৪ সন্বন্ধনির্ণয-_-বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

শিরোমণি (০) ৪ ১য়| পত্তী কাদদ্বিনী (০)), কালী (ক্বামী শচীনন্দন: দাস 

অধিকারী-_মধ্াহন্লী, ২ কণ্তা তার। ও উমা ), বিগ্া (স্বামী গোলকচন্্র দাস, 
চকলালপুর-_ পুর পর্গানন ), বিজয়া (স্বামী বিক্রম দাস-চকল।গ পৃর-_ 
পুত্র জনাদদন ও কন্ঠা লতা), কন্তা (মৃতা), মঙ্গল। (স্বামী শিবগ্রামাদ দয 
মধাহিংলী--কন্যা বাম!) রমা, ক্ষেমঙ্গরী, ননীবালা, পুত্র তারকচ্ত্ নত ) 

পুত্র (মৃত), চন্্রমৌহন ( পত্বী ললিতা--মধাহিংশী) ৮। 

গে(বিন্গ্রমাদের ৩য় পক্ষে ২ পুত্র ও ২ কন্ঠ! যথা-কুঞ্জবালা ।স্গামী 
উপেন্দনাথ দ!ম-_দ।উদপুর--কন্তা হীরা ), রত্বাবলী (স্বামী ভূবনচন্ত্র দাস__ 
কাগুপসর1), র!'জকু (পত্ভী জানকী', মধ্যহিংলী, ৭ পুল ও ৩ কন্তা), পুগ্জ মৃত 

ও হরেরুঞ্চ ( গন্রী বসন্তী, মধাহিংলী-_১ পুত্র ও তিন বন্তা ) ৯। 
চন্দমমোহনের ২ কন্টা ও ২ পুজ যথা-রজনী (ম্বামী নীলমণি দাস 

কাগুপসর, ১ পুর ব্রদাকান্ত দাগ ভি-এম্ ও ১ কন্তা সৌদামিনী ), কঙ্ছা 

(মৃত! ), বৈকৃষ্ঠন!থ ( পরী নম্্দ।-_মধাছিংলীর ৬হরিনারাঁয়ণ দস অধিকারীর 

দুহিতা) ও রক, ম্যাটিক ( পটাশপুর সব রেজেষ্টারী অফিসে ছেড 
ক্লারক)৯ 
টা ন্ট পুত্র ও ৬টী কন্তা যখা__গ্রাহাতকুমীর, ভি-এম (পন্থী 

সীতা-_নন্দন।য়ক বাড )) মুকুন্দচন্্র বি-এ অন্ুস্থীর্ণ ( পত্ঠী সরলা-দান্য:৭1911), 

নিরগ্চন ভি-এম (পরী মনোরম! কোর্টবার্ড ), রাসবিহারী তি-এম (প্ী 

বিমল!_-পলাশপাই, হাওড়। ), সুশীল (মুত। ), আশ্ততে।ব, ভগবন্ঠী (স্বামী 

ভুননচন্্র পট্রন(য়ক_-সমসাবাদ--কন্ঠা রোভিণী, পু অজিত ও অনিল), 

প্ীশ (মুত ), ইন্দিরা (স্বামী মণীন্রনাথ দাস-_-বামুনআভ়া ) পুরুষে দত" 

প্রসাদ (বি-এ অধ্যয়নরত ), অরবিশ্াক্প্রসাদ, মেনকা ( মৃত )) অমলা, পুত্র 

(মুত) ও 'অপর্ণাবাল! ১০ । প্রভাতকুমারের কয বাণীবাল।, পুল আশোককুনার 

ও সোমকুমার ) মুকৃন্দচন্দ্রের পুল শিশিরকুনার, চণীলাল ও খোকা ৯১। 

জয়কুষ্জের (১ম পক্ষের পরী কুস্ুমবালা-দীনপন্ধুপুর ) ২ পুন শন্মণ, 

বন্দে ও কন্টা বিমল) ২য় পক্ষের পত্রী ভগব্তী-_দৌনবদ্ধুপুর) পু শস্থোষ, 

কমল ও ভবাতোন ১০। 

সমাপ্ত 



সূচীপত্র 
সঙ্গন্দ-নির্নয় ষষ্ঠ পরিশিই ৩য় খশ্ড 

বঙ্গের বাহিরে ও গ্রবাসী বাঙ্গালীর শাখা শ্রচা 

স্রাঙ্গাণ 

বশোযাপাধ্যায় বংশ 

ধল্।পাপা।য় সর্বা!ণন্দ মিশ্র বংশ 

'বণেশিখরার রুষবলতের ধার! (স্বঠাব খডদভ 

ভাগিহাভরের বিভারলাল কনযাগাধ্যায় বশ (তগ) 

বিধগা মানার (বিজুমগুর ) বনা1প্1ধা।য় বংশ 

মুখে গদা!য় বশ 

এদেশ্বর এমুখ রামশরত্রে ধার (কামদের পণ্ডিত বংশ) 

এ এ শ্ঠামন্তরন্দরের পাবা তত 

মুত আমেণ এামুখ বীরেশবর বংশে রাঁমজীবন সুতি রামাগৰ 

হায়বাগীশের ধারা শিবাচার্যা বংশ 

ঘাগেশ্বর গঞ্িতের সস্ত।ন (খডদভ-তঙ্গ ) 

ভারা ণংন্ 

১টপাধ্যায় অবসণী মধুহদণ বংশ 
এ এ মধুহদশ প্রামুখ ঘনগ্তামের ধার। 

ত রবিকরের সন্তান (কামালপুর) 

ও চৈঙল গ্রযুখ নিবাস বংশ (জোৌগ্রা।ম, ব্ধমান জল) ০ 
প্দ্াগর্ভের মস্তান--পগ্ডিতরত্বী মেপ 

গঙ্গোপাধ্যায় বংশ 

শস্তিগুরের গ্রামিদ্ধ গজোপাধ্যায় বংশ 
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ন!ছিড়ী বংশ 

শাস্তিপুরের হাটখোল! পাড়ার লাহিড়ী বংশ 

সচ্দগাপ 
বাশ বেডিয়ার ঘোষ বংশ 

কায়স্ছ 

বঙ্গ কায়স্থ (মৌধগল্য গোক্র ) পাল চৌধুরী বংশ 
বগল কায়ন্থ (সৌকালীন গোজস ) ঘোষ বংশ 

বঙ্গজ কায়স্থ (কাশ্টপ গোত্র) গুহ রায় বংশ 

দক্ষিণ রাঁটীয় কায়স্থ (শিয়াখ!ল| বন্দীপুর ৰা পাণিশিয়াল) 

ব্যক্তি-সৃচী 
হেমচজ্জ পাল চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়র, রাঁচী) 
সতীশচন্ত্র ঘোব (ইঞ্জিনিয়ার, রাচী) 
তারানাথ বন্দ্যোপাধা।য়, রায় স|ছেব( রাঁচী) 

শরচ্চক্্র লাহিভী, বি-এ (রাচী) 

রাইচরণ ঘোষ ডেপুটী ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটঃ (রচী) 

স্থরেক্ত্রনাথ ঘে।ম, এম্-এ (র1চী) 

উপেক্্রন!থ ঘোব, রায় গাছে (র।চী ) 
'্নদাচরণ গুহ রায় (রায় সাভেব) 

মধুহদন চট্োপাধ্যার ( মধু-চট্ ) 
দুর্ঘ (প্রসাদ, দিগন্থর ও পীতাম্বর চট্টে(পাধ্যায় 

রামকমল, প্রসননক্মল, যাঁদবকমল ও নধবকমল '£ 

অবিনাশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ( রাচী) 

হরিমোহন (বঙ্কু) চট্টেপাধ্যার (ল।ছোর টিবিউন (গ্রামের সন-এডিটর) 

১ 

১১৩৭ 

১১৩৮ 

৯১ 
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হরিদাস চট্টোপাধ্য।য় ( ডিংসাইপাড়া, বালী ) রী ১১1৩৮ 

কাশীনাথ, এমবি ভাক্কীর), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এসৃ-সি .... ১১৩৮ 

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় সেকরেটারী বাঙ্গ!লী ধন্মশীল! আজমীর ৪ 
পুগ্কর গোশালা তে ১১ 

সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় [,. 0). ., ছা. 1). চা. আজমীর ... ১১ 
বীক্নাথ ৪. 4১. বিষুটচরণ, বিভূতিভূষণ ও ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়. ১২ 

দুর্গাগ্রসাদ ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় রর ১২ 

ক্ষেব্রমৌহন, বৈকুষ্ঠনাথ ও ভূষণচন্ত্র চট্টোপ।ধ্যায়. .. ১৪ 
চগ্ডীচরণ চট্টোপাধ্য।য় রঃ ১৪ 

শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এল-এম-এস্ (ডাক্তার) রর ১৪ 

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ( ফেলুব।বু ) মুজঃফরপুর টা ১৬ 

কুষচন্ত্র চট্রোপাধ্য।য় (কাঁমালপুর) রর ১৭ 

হ্রাাযলনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭1১৯ 

উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( ধুবড়ীর ভূত পুর্ব সর্বশেষ উকীল ) ... ৯৭1১৯ 

বিমলন।থ চট্টোপাধ্যায়, [2:00011৮6 70118111961১ চ01% 0008, (381, ১৭ 

নিক্ম্লনাথ চট্টোপাধ্যায় (লেক্চার।র সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা ) ১৭ 

নিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় রঃ ১৮ 

মতীক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল উকীল, ধুঝডী ... ১৮ 
অমরেক্্রনাথ চট্টে!পাধ্যায় নী ১৮ 

যোগেন্ত্রনাথ *»  (উফীল) ২১ 

সুবোধচন্জ , জজ, পাঁটনা হ।ইকোর্ট ২৯ 

অবোধচন্ত রঃ 1), 5, 0, 028, ২১ 

কুমুদচন্র ১ বি-এল্ ২৯ 

গমোদচন্জ »১ এম -এ, বি-এল্, উকীল, কটক ২১ 



'গাপাল (বাযখে। পাস) চটোপাধ্।য় 

গোবিনচন্ত্র চট্টোপাস্য।য় (মলের কুতিপুৰ্ধ মিঠিল সাজ্জন 

অনিলবিহারী চট্যোপাধা!ফয এলএষ্ওষ্ € ডাক্তার ) 

ন্ 
বিজয়বিহবী চ্োপাপ্যার পি- এপ কলিক (তা রর্উক 

বি ভূতিভু: চষণ 5্রাপাধার 1307-71-12 

বিজলীভূষণ চট্টোপাধ্যাধ 

বিপিনবিভারী চট্রে।পাধায় এম-এ (নবমী বিপিনানন্দ ) 

বাজেন্্রলাল মিএ ৪ ভেফে জণস্থরম মি 

তারিনীচরণ যি (যুশিব1বাদ নবাদের ভূতপুন্ন উকীল ) 
লগ্ধীন।র।ণ খিএ (মব-জজ ). 

গৌবীশঙ্কণ মির (ঠগ্তবাটীর কতপু্ধ পাশিনসি টি কহত ক ॥ 

টউপেক্জনাথ শিত্র (1,010 1)1091)811581017 1), 32, ৮৮1৮, 

91711)1)017) 

জে]াতিগ্রমাধ মিত্র ডাকব 

ক1লীপদ গিএ (রায় বাছুর, সি গুলে ফান্থীনত পতি তর হাঁ শিহত সহ 

যোগেজ নিজ (বাধ 15152) 

নাবেজ্জ মিন (1301-50-15) 

হন্দভূবণ ৮ট্াপাবায়। 1১, সু, 515 ৮,1৯5 হনব 
১ন্দ্রভূষণ চ্রোপাপা।য় এমএ, গলি 
নি 2 রি রর টি নখ 

ভ'বুপদ 581প1ব1ধি 1১0০ (22017 6116175151 (5)1]8 ১0011 

নে ক ২ 

311৮2 [11155 ৯1110200117501) 

পমস্তকুম।র খোপার এনএ বেলন ডাকব 
শবচচন মুখে! পপ্যার। শিক বিএ 

সতাএখচন্দ যুপাপাদ্যায়। বিএ বি, 9৯ 
বিনে।দ মুখোপাধ্যায় এম-এ 
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"০ গদকুনার মুদো পাপা রি (0৮০০৪16111001 00101, টোটিন) ৩0৩ 

শপাভকুমাত যুগে প1দয 11771080015 4971৭21) (07111 . রর 

০1 **1% শখ! *1 লে দান 

ৃ রঃ 

গগণনন নুখে।পাপ্যার। শিনচন্্র মু পধ্যার £ বশীভুবদ সুগার ৩৪ 
1৭ এ/এ পু পায় ঢিয! লব 25১1) [কান্ত যঝোপাধযানধ (উদ কিল, জনই ) তং 
বখাপৃনাপ মাধ পাপা ( বিখাত ফাভচখমিরত ও আউটার) 5৬ 

এখনলাল মুখাপা প্রাক, কলিক।ত। আনন্বনয়া জনা লিখিটেডে 
টি + 1787৭ 

3/ 2৫ ১ ৭৭ 
ঢু ৭ নহে ডি নর. [যার নুহ ॥ হি টি এ । ০৮, ভে তত সশ১৭1 9 মধুক্গপন। এ বগা ৮ট পাবিকণু পরিপুত চশাসহােল সাত 

বধুঙ্গরন ও ন ৪ 

'কদারন।থ মুখো গায়, ছেপুটা নাভি, . 85 

আন খুখোপাবায়, পি এাবিএল্, উকাপ দহ 

ভঠণ মুখোপাধ্যায় পি-এ-পি-এপ, পারের ছপীগ *** ২৯18৯ 

পাঁেন্বনাপ বানা পাধায়। বিখাতি বাধ মায়া, 08 ৮৬: ক৪। 

ভরাবিলাম বন্দ পবা টা 
“খএমোঁতন বন্দে ।পাধ্য।ধ ট 
ভূপতিভুবণ পশো।পাধ্যা় বি ৩০৪টি তুনার305671 দি 
বিভুতিভুবণ বন্দো।পাপায় এমএম, প্রফেধর ্ ৪৯ 

গাপাখোহন শন্দোপধায় (1১, 1058 0501115137711) রি নন 

পদ্গভ ১ট্রোপ।ধায | ৯ 

প৮187146 ৮-টাপাধ্যায় (20460 সঠচেতিত জগত ই ঘোপ্্জা]া 

৮". “7৭ 'ভপুর্ব জেলার) রি 

প্রভা 7 ঘলাবধা।য় (হাহা উ]]01]81 ১১9৯৮ 1211017 

1) 0701 007১17001) | রি ৫৩ 



পু পং অস্তুদ্ধ 

নিয়ে তাহ! দক্ষিণ পাশে দেওয়া গেল) 

ধা, 

১ 

৫২ 

৮৬ 

৯৩ 

১৯ 

১৯-২৬ 
সি 

২২ 

২১3 

২৪ 

৯৩ 

৯৩ 

৯৪ 

পন্নগর্ভের সম্ভ।ন 

বাকুড়ায় 

ও রামতারণ 

ধীরেণ 

মুগ 

মোনা, ধনা 

রখিন) গেড়, ও কুচ 

বিজয়, অজয়, গেড়, 

নির্দাল| 

আন ও হাবু 

জ্ঞান সত 

ও মধুস্দন 

বিষণ 
সদ 

সলঙ্মাপ্ত ॥ 
টি করত 

শুক 

রত্বেখর হায়ালঙ্কার, তত্শ্ৃত 

রাভোক্র বিদ্াবাগীশ. তৎস্ুত 

রামরাম, ততমুত রাধাঁবল্লভ। 

পদ্মগর্ভ আত রাঁমশরণ, 

সীভারাম, যান, মাধব ও 
সন্তোষ | সংস্ত।ম শ্থত 

রামচক্ | 

মালিয়াপাড়ায় ( বাকুড়া ) 

রামগ্রাসন্ন ও রামরতন 

ধরণী 
মন্ুথ 

গোকুলের কনি্ ভ্রাত। 

গৌরী ও গোদিজ 
মণীন্তর ও দেবেন্দ্র 

ও রামনা রাণ 

স্থভিত, নুহাদ ও সুহ।স 

নির্ঘল 

ও বিশ্বরঞ্জন 

শনাতন্ সত 

মধুস্দন ও নীলক্ 
বিশ্বেখবর 
সত্য 
সন্তোষের কনিষ্ট ভ্রাত। 
চল্দ্রন।থ 

বিশেষ দ্ষ্টবা :--এই শ্রদ্ধি পর 19০ পরাক্ষের পর পাঠা 



।5/০ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পর্লিক1 সম্প।দক ) ৫২. 

কেদারনাথ চট্পাধ্য।য় (প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা 
পরিচ।লক ) ৫২ 

শিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম-এএল্-টি ৫৩ 
ক্লঞঃমে হন মুখোপাধ্যায় ( সব্জজ ) «৫৩ 

নিখিলচন্্র বন্দে ।পাধ্যায় এম.এ, বি-এল্ (কর|চী গবর্ণমেপ্ট মেগা 
ষ্টেমে'র অফিস স্পরিন্টে্ডে ণ্ট ) ১১৮ ৫& 

সুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধা য় ৫৬ 
পরেশন|থ বন্দ্য।পাধ্যায় বি-এল্ ৫৬ 
শরীর মচজ গঙ্গোপাধ্যায় ( শ।ন্তিপুর ) ৫৭ 
গোবিন্চন্জ গঙ্গোপাধ্যায় এ ১... ৫৭ 
গে।পালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্য।য় এমএ, (বায় বাহাছুর) &৭ 

চারুচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ১ বি-এল্ (সব জজ ) ১... ৬০ 

বিমলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ ২. ৬০ 
অমলচন্জ গঙ্গোপাধ্যায় ই. 801), 251), 02, 7, ১১০ 

অনিলচন্ত্র গঞ্জোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ ব্যারিষ্টার ১... ৬৩ 
নিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্য।য় এমএ, বি-এল্ ( মুগ্সে্ ) ৮৬১ 

অবনীমে।হন চক্রবর্তী (পি-ভবলু-ডি কণ্ট।াক্টার, ট।ঙী) ১... ৬৪ 

চিন্তাহরণ চক্রবত্তী (রাজলাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপুর্ব্ব ছেড মাষ্টার) ৬৪ 

রেষতীমোহন চক্রবস্তী ( রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্্রেট) ৬৪ 

শুদ্ধি পত্র। 

ষষ্ঠ পরিশি্উ-_ ৩য় খণ্ড 
পূং পং অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৩৩ শিরোনাঁমা বঙ্গেয় বাহিরেও বঙ্গের বাছিরে ও 
«ও ৭ এ এ | ॥ 

৬ ৩ ও ৫ সর্ধাণন্দ মিশের সর্বানন্ মিশ্র স্বুত বল'তদ্বঃ তৎ- 
সন্তান রাধাবল্পত 

(সর্বানন্দ হইতে রাধাবন্ত্রভ কত পুর্ব 
নত জানকীনাখ, ততস্্রত কাম- 

দেব, তিত্ল্থত রাশরুষ, তৎম্থত 

বিশেষ জুষ্টবা :_-ইহার পরের শুদ্ধি পত্র 1৮০ পর্াক্ে দেখুন । 



৮: 

এ ৮ 
ভি 

১০৫ ০ শট * 

তে 5 
পত 

্ৈ র্ 

পল 

রসি 

, ০মপীতিন 

পো 
স্পিস 

পট লিল চক্র 

224১১ প্র ১ 
১৮ সুস্তকাস্র 

০০5 

চপ ঠৃ পা যন্ত* ০ 
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বঙ্গের বাহিরেও প্রবাসী বাঙ্কালী ৷ 
্ত্ীযুক্ত হেমচন্দ্র পাল €চীধুরী- 

বঙ্গজ কায়স্থ_ 
মৌদগল্য গোত্র-_ 

বর্তমান ঠিকানা--কাকে রোড, রশচি। 

বংশাবলীর পরিচয়-- 
জয়দেব পাল চৌধুরী 

নয়ান চন্দ্র পাল চৌধুরী 

ফকির চন্ত্র পাঁল চৌধুরী 

হরচন্ত্র পাল চৌধুরী 

হেম চন্ত্র পল চৌধুরী 

অরুণ কুমার পল চৌধুরী 
অজিত কুমার পাঁল চৌধুরী 

অসীম কুমার পাল চৌধুরী 
সমীর কুমার পল চৌধুরী 
দেব কুমার পাল চৌধুরী 

কন্ঠা-_কুমারী উষারাণী পাল চৌধুরী 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- 
হেমবাবু একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং পি, ডবলিউ, ডি; ক ক্র! ইহার 

আদি নিবাম হিল ট।ক। জেলার অন্তর্গত তেরো।জনা গ্রামে । ইঁভ।৭ পিতা 

(১গ) 



২ সম্বন্ধনিণ ঘ--বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

মরকারি ডাক্তার ৬হ্রচন্ত্র পাল চৌধুরী সরকারী কার্যযোপলক্ষে বু স্থ।ন 
দ্মণের পর ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে স্বরূপে বাস 
করিতে থাকেন। হেমবাবুর। তিন সহোদর ও তিন শুগিনী: হেমবাবু 

দর্ধ কনিষ্ঠ। ইনি মাঁণিকগঞ্জের অন্তর্গত বতুণী গ্রামের গচিন্ধ কুলীন 
জমিদার ৬দীনেশ চন্দ্র (গুহ) চৌধুরীর কণ্তাকে বিবাহ করেম। ই"ছর 
উজৈযৈষ্ ভ্রতা পাবনার অন্তর্গত রতনগঞ্জ নিবাসী লাউতার বনু ঝুঁশ বিবাহ 

করেন। মধ্যম ভ্রাতা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত জয়পুরের বনু বংশে বিদাহ করেন। 

বড ভগিনীর ময়মনসিং জেল।র এল|সিন গ্রামের নন্দী বংশে বিবাহ হয়। 

মেজ ভগিনীর পাবনা জেলার (বর্তমান নিবাস বর (চি) রাঁচির রিটন মিউনি- 

গিপাল ইঙ্জিনিয়ার শ্রীধুক্ত মতীশ চন্দ্র ঘে!ন ধভাশয়ের সহিত বিবাহ ভয়। 

ছোট ভগিনীর মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খেরপাড়া গ্রামের দাম বংশে বিবাহ হয়। ড 

হৈমববুর মধাম ভ্রাত। ১৯৩৩ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন | মধাম 

ভাতার পরিবাঁরাদি এনং জোষ্ঠ ভ্রত। সপরিব|রে নাগপুরেই বাম করিতেছেন। 
হেনধাবু বালা কালেই পড়াশুনার জগ্ রাচি আসির। ছিলেন এবং বহুদিন 
হইতে বিহার গন্তর্ণমেণ্টের পি, ডবলিউ, ডিতে কষ্ট্।াক্টটরি করিতেছেন, 
এবং রশাচিতেই বভুদিন হইল বাদীর করিয়া স্থায়ী ভাব বসবাস 

করিতেছেন । বর্তমানে তাহার পাঁচটা পুত্র ও একটা কন্যা। (১৪1818১) 





ণ 

ৃ 
ৃ 
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্ীসতীশ চক্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার 
বঙ্গজ কায়ুস্থ 

সমাজ --- চক্দীপ 

গোত্র _ সৌকালীন 
বর্তনান বাসস্থান--লাইন ট্যাঙ্ক ওয়েষ্ট, রাচি। 

বংশাবলী-_- 
ফকীর চন্ত্র ঘোষ 

কীর্ুনারায়ণ 

রাজকিশোর 

র।মকুমার 

মছেশ চন্দ্র 

সতীশ চক্র 

শ্ষিতীখ চক্র 

জীবন নবীন কুমারী শিবানী 

স্রীসতীশ চন্দ্র ঘাচষর বংশ-ইতিহাস 1: 
ুর্ধ্বঙ্গে চন্ত্রদ্বীপের অন্তর্গত ধুতর|হ|টা নিবাসী কীন্ডিনারায়ণ : দেষ 

নিকটবর্তী গ্রামের কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ সহ পদব্রজে জগন্নাথ দশনে 

ঘা! করেন (সন ১১০৭ সাল জোষ্ঠ মাস)। পথিমধ্যে কীর্জিনারায়ণ 

বস্থচিকা রোগে আক্রান্ত হন। সহ্যাজিরা তাহার অবস্থার গুরুত্ব ন? 

[ঝিয়।, নিজের! সংক্রামক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভাহাকে 



৪ সশ্বন্ধনিণয়-যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

মুমূর্ুূু অবস্থায়, কাঠুরিয়া গ্রামের নিকট পরিত্যাগ করিয়া যা যান। 
কাঠুরিয়া গ্রাম নিবাঁসী মজুমদার মহাশয়গণ কীন্তিনারায়ণের সই বিপনন, 
অবস্থা দেখিয়া তীহাঁকে নিজগৃহে লইয়া যান। উহাদের ঠেস ও যত্্রে” 
কাণ্তিনারায়ণ আরোগ্য লাভ করিলে, তাহার! কৃতজ্ঞতার শিঠর্শন স্বরূপ 
( প্রাচীন পদ্ধতি অন্ুপারে ) তাহাদের কুলের একটা কন্টাকে বিবাহ করিতে 
অন্গুরৌধ করেন। কীন্ডিনারায়ণ তাহাদের বাক্য রক্ষা করিলেন ? 

মজুমদার মহাশয়গণ বিশুদ্ধ মৌলীক হইলেও নবপরিণীতাঁসহ কীপ্ডি- 
নারায়ণ স্বগৃহে গ্রত্যাগমন করিলে তাহার কৌনলীন্যাভিমানী পিতা ফকির 

চ্ত্র ঘোষ তাহাকে মৌলীক কন্তা বিবাহ করার অপরাধে স্বগৃহে স্থান 

দিলেন ন1| কীন্তিনারায়ণ, শ্বস্তরালয়ের নিকটেই ভিন্ন গৃহ নিক্ষাণ করিয়। 

শন্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন । 

তাহার এবং তাহার বংশধরদের বাণী দ্বাদশবার পদ্মা নদীর গর্ভে বিলীন 

হইয়ছিল। তজ্জন্ত তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে বাসস্থান পরিবর্তন 

করিতে ব।ধ্য হইয়াছিলেন। 

এই বংশের নিয়স্থ পঞ্চম পুরুষ মহেশ চন্দ্র ঘোষের বঙ্গ দেশে শেষ লিবাস 
ছিল রাজবাড়ী (8. ৪. ৮২৮) ষ্টেশনের নিকট বেড়াভাঙগ। গ্রামে । তাহার 

পুল ্ীসতীশ চক্দ্র ঘোষ ইঞ্জিনিয়ারিং কাধ্য লইয়া বঙ্গদেখের বাহিরে 
আস্য়ি পড়েন এবং বহুদিন রণচিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য করিয়া অবসর 
গ্রহণ করেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইতে তিনি রাঁচিতে বাস করিতেছেন। 
প্রব1সী বাঙ্গালী সন্্াস্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ইনি একজন বিচক্ষণ, 
গ্রাবীন, শিক্ষিত ও অমায়িক ব্যক্তি । গ্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির হায় ইনি 

বিনয় ও নানারূপ সৎগুণে বিভুষিত। কীন্তিনারায়ণের বিবাহ ব্যাপারে 
বেশ বুঝ! যায় যে এই সন্থান্ত কুলীন বংশ রুতজ্ঞতার শিদর্শন স্বরূপ কৌলীন্তা- 
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ভিমান ত্যাগ করিতে কুগ্ঠিত হন নাই। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে 

জীবন রক্ষকের অনুরোধে তদীয় বংশের কোন কন্যাকে বিবাহ করা! কৌলীন্ত 

রক্ষা অপেক্ষা অধিকতর মহুনীয় কাধ্য কর! হহইয়াছে। 

সতীশ চন্দ্র ঘেষের একমাজ পুল শ্রীমান্ ক্ষিতীশ চন্ত্র একজন 

ইলেট্ীক্যাল ইপ্রিনিয়ার। বালুরঘাটের (দিনাজপুর ) প্রসিদ্ধ উকিল 
শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার গুহ নিয়োগী মহাশয়ের কণ্ঠার সহিত তাহ।র বিবাহ 
হইয়াছে। বর্তমানে তাহ।র ছুই পুজ ও এক বন্া। সতীশ চক্র ঘোষের 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ যিনি “তীর্থ ভ্রমণে কাশী” ও “ভূবর্ণন” 
গ্রন্থৃতি পুস্তকের লেখক, রাচিতেই তীহার “অলকা কুটার” নামক বাটিতে 

বাস করেন। তীহারও একমাত্র পুর শ্রীম।ন্ দীনেশ চন্ত্র ঘোষ মেক্যানিক্যা্গ 

ইঞ্জিনিয়ার বিষয়-কর্ম উপলক্ষে কলিকাতায় ৩নং রজনী সেন রোড 
(টালিগঞ্জ ) থাকেন। (২২1১০।৪৭ ) 
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রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
মহাশয়ের বংশ-পরিচয় । ৃ 

রাঢীশ্রেণী ব্রাঙ্গণ শান্তিল্য গোত্র--সামবেদ, সর্ধানন্দ মিশ্রের ন্তান 
ভঙ্গ কুলীন, নিবাস ধর্মদ] (নদীয়! জেলা) ৃ 

রাধাবল্পভ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হ্ামনুন্দর বন্দ্যে।পাধ্যাঁয় 

গিরিশচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় 

পণ্ঙিত ক।লীকুষঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীতারান।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
রার সাহেব শ্রীবুক্ত তার!নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, ইনি বন্ছ 

বত্সর যাবৎ রাঁচি গভর্ণমেন্ট হাউসের ইনচাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইহার 

কৃতিত্বে পরিতুষ্ হইয়। গণ্ণমেন্ট ইহাকে রায় সাছেব উপাধি দিয়াছেন । 
ইনি ইহার স্বোপাঙ্জিত গায় সমস্ত অর্থই রা'চির ছুর্গাবাগীর সংস্ষ্ 

মন্দিরাদি নির্মাণ ও পরিপে!নণের জন্ক ব্যয় করিয়াছেন এবং প্রতিঠিত 
বিগ্রহাদি তাহার পিহৃদেব, মাহদেবী ও তীহার পন্বীর ন।মে উত্সগীকৃত 
করিয়াছেন । 

এতদ্যতীত তাহার পৈত্রিক বাসস্থান কুষ্চনগরের নিকটবন্তী ধর্মদহ গ্রাত 
তাহার পিহৃদেবের নামে এম-ই স্কুল ও তাহার স্ত্রীর নামে বালিক। টু 
প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন । 

তাহার পিতামছের সহে।দর বেশীমাধৰ বন্যোপাধ্যায় কলিকাত। সুপ্রিম 
কোর্টের হেড-রাইটার দ্বারা নিম্সিত বিরাট নাট-মন্দিরটী ভগ্রাবস্থায় পরিণত্ত 
হওয়ায় তাহার সংস্কার বিপুল বায়ে তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এ শিশিত্ত 
তাহার স্ব গ্রামের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে । 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় গরদত্ত। রীচি (১৩৪৭ গাল। 
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শান্তিপুর নিবাসী শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী হাঁটখোল। পাড়া (নদীয়!) 

বরেন্দ্রশ্শেণী ব্রাঙ্গণ, শাগ্চিল্য গোত্র, লাহিড়ী গাই, খকৃবেদ, অশ্বালয়ন শাখা 

মাধাইয়ের বংশ (বারকৌড় লাহিডী) 
এননছুলাল লাহিড়ী 

৮রূপটাদ ল।হিড়ী 

৬শিবচন্্র লাহিড়ী 

এব্রেলোকানাথ লাহিড়ী 

প্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র লাহিডি মহাশয় ১৮৭৩ সালে বিহার প্রদেশের ভাগলপুরে 

জন্বাগ্রহণ করেন। গ্রাথম জীবনে মুঙ্গেরঃ ভাগলপুর ও পাঁটনায় অধায়ন করিয়া 

কলিকাতা ঢা55 01107011০01 3০9618116 [11561600011 €& 700 0011506, 

0৪155, হইতে বি-এ পাঁশ করেন ও সব-ডিপুটা ম্যাঞ্জিষ্রেটু পদে নিযুক্ত 
হইয়া বাল] দেশের নানাস্থানে কার্ধ্য করিয়! ১৯৩০ সালে পেম্সন লইয়া 

রশাচি সহরে শেষ জীবনে বাসের ব্যবস্থা! করিতেছেন। 

তাহার পিতা ৬ব্রৈেলোক্যনাথ লাহিড়ী ভাগলপুর জেল! স্থুল হইতে 
জুনিয়র স্বলারসিপ পাইয়া ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে প1ঠ সমাপন 
করিয়া, শান্তিপুর ইংরাজী হাই স্কুলে হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন:ও পরে ছাঁপর! 
জেলা স্কুলের শিক্ষক নিষুক্ত হন। পরে কালেক্টরীর সেরেস্তার্থীর ও কো্ট-অব 
ওয়ার্ডসের অধীনে ম্যানেজার (বর্ধন-কুঠী ষ্টেট, রংপুর ও ধানকোড়! ষ্টেট 

ময়মনসিংহ) কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। রর 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাদন্ত ( ১৩৪৭ সাল )! 
রাচি। 



৮ সম্বন্ধনিণ য়-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

৬রাইচরণ ঘোষ নিবাস বাশবেড়িয়া, হুগলী জেলা ; 
(জাতি সৎগোপ) ৃ 

৬হরিনারায়ণ ঘে।ষ ৃ 
] 

৬ব্রিলোচন ঘোষ 
| 

»রাইচরণ ঘোষ 
| 

| "| 
শ্রীস্থরেন্্রনাথ ঘোঁষ শ্রীউপেন্্রনাথ ঘোষ 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

৬রীইচরণ ঘোষ :__ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অধীনে সব-ডেপুটা কালের 

হইয়! রাঁচিতে ১৮৭৮ সালে প্রথম আসেন এবং প্রায় এককালীন ২* বৎসর 
এইখানেই কর্ম করেন। পরে আলিপুরে ডেপুটা কালেক্টর হন এবং অবসর 
লইয়া এইখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। 

ইহার ক্যে্টপুন্র প্রফেসর শ্রীস্থুরেন্্রনাথ ঘোষ এম-এ, বাঙ্গল গবর্ণমেণ্টের 
এডুকেশন বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া ঢাকা হইতে অবসর গ্রহণ 

করিয়া রশাচিতে বাস করিতেছেন। 

দ্বিতীয় পুন্র গ্রীউপেন্ত্রনাথ ঘোষ বেহ।র: সেক্রেটেরিয়েটে ইরিগেশন 

ডিপার্টমেন্টে 45515017 96075127% র বর সুখ্যাতির সহিত করিয়। 

অবসর লইয়া! এইখানেই বাস করিতেছেন। ইঁহছ!কে গবর্ণমেণ্ট বায় সাহেব 

উপাধি দিয়া লম্মানিত করিয়াছেন । 

ইহার। ছুই ভ্রাতাই অতিশয় পরে।পকারী ও মজ্জন। 

রায় সাছেৰ্ উপেন্জরনাথ ঘোষ প্রদত্ত । 
২* নং জেল রোড, রাঁচি, ১৩৪৭ | 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৯ 

ব্রায় সা অলদাচরণ গুহ রায় 

বঙ্গজ কায়স্থ 

“গোত্র -- কাশ্তপ 
সমাজ __ ফয়তাব।দ 

বংশাবলী-- 

ঘুগলকিশে।র 'গুহ রায় 

বৈগ্কনাথ গুহ বায় 

বরামতন্র গুহ রায় 

অন্দাচরণ গুহ রায় (রায় সাহেব) 

কিরণচন্তর 'অমুল্যচরণ 

দিলীপ গৌতম 

ক্ষিপ্ত ইতিহাস 
রায় সাহেব অন্নদাচরণ গুহ রায় একজন ইঞ্জিনিয়ার । ইহাদের আদি 

নিবাস ঢাক? জেলার অন্তর্গত খল্যবাদ পরগণা। তথায় ইহার পূর্বপুরুষদের 

জায়গীর ছিল। কালক্রমে ইহার! সেখান হইতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 

হরিণবেড়িয়। নামক গ্রামে চলিয়া আসেন এবং তৎপর সেখান হইতে 
কালুখালিতে (8০২১) বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন। রায় সাহেব 
অন্নদাচরণ বনুকাল নেপ।ল রাজ্যের রেসিডেন্সিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 

তাহার পর 731, ৮.1), তে কার্য করিয়া থাম অঞ্জন করেন এবং 
রায় সাহেব উপাপি প্রাপ্ত হন। ইনি সরকারী কাধ্য হইতৈ অবসর গ্রহণ 

করিয়া এখন র"চীতে স্থারীভাবে বাস করিতেছেন। ইহার পুত্র কিরণচন্্র 
গুহ রায় একজন 73101109] 73175117551 এবং দ্বিতীয় পুক্র অমুল্য5রণ গুহ 

রয় একজন চ,৬/,1), ০০020050002, | 



১০ সন্বঙ্গনির্ণয়-_-ষষ্ঠ পরিশিষ্ট 

কাশ্ঠপ €গাত্রীয় অবসথী রূবিকর (সশ্বীনন্দী তমাল) বংশের 
৬মধুসুদন চটট্রাপাধ্যাঢয়র একচদশ বংশাবলী 

( বরাহনগরের ৬তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংগৃহাত কুর্শিনামা 
“অং চং রবীকর” ( ১লা পৌব, ১৩১৩ সালের স্কাপা ) 

দৃষ্টে আজমীরের শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
নৃতন নাম সংযোজিত ) 

দক্ষ ১, স্থলোচন ২) মহাদেব ৩, হলধর৪, লায়াদেব ৫, খর!হ ৬, শ্ীধর 
ও শ্রীকর ৭, শ্রীধর স্থৃত বহুরূপ ৮, গাহি ৯, সব্ধেখবর (আবসপ্ধী ) ১০, 

তেকডি ১১) সিধো ১২, লখো ১৩) দিগম্বর ১৪) পুরাহ ১৫, লোহাই ১৬, 

রবিকর ১৭, বিষুঃ ১৮১ কেশ্বাচান্য ১৯১ বাজদেব (১ম) ২০, জয়দেব ২১, 

মধুসুদন ও চন্দ্রশেখর ২২, মধুস্দন স্ৃত |ৰ্বনাথ, অনপ্ত ও নরহরি ২৩, 

বিশ্বনাথ সত শিবচন্দ্র ও বলর[ম ২৪১ শিবচজ্ ছৃত বাস্থদেব (২৭) ২৫) তৎস্থত 

রামগে!পাল ২৬। 

বঙ্গতেদশ ও ভহার বাহিতের ইত্টোওয়াঁ, আজমীর, রীচী, 
লাঢহার ও কাণপুর প্রন্ভৃতি স্থাঢনর 

চটট্রাপাধ্যাক়্ বংশ 
চট্ট অবসথা মধুস্দন প্রমুখ রামগোপালের ধারা 

২৬। রামগে।পাল মুত রামকাস্ত ও ঘণক্যাম ২৭। 

২৭। রামকান্ত ুভ সাতারাম ও জনার্দন ২৮। 

২৮। সীতারাম সত রাজনারায়ণ (ভঙ্গ) হালিগহর ও মুক্তারাম 
বেলঘরিয়া ২৯। 

২৯। রাজনারায়ণের প্রথম পক্ষের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ (ইটোওয়1) দ্বিতীয় 
পক্ষের পুত্র দিগন্বর (হালিশহর) ও গীতা স্বর (সিমল। পাহাড়ে ভারতগবর্ণমেণ্টে 

কাধ্য করিতেন ) ৩০ । 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ১১ 

চট্ট অবসথী রৰিকর প্রমুখ মধুস্থদনের বংশ 

৩০। হুর্গাপ্রমাদ সত রাঁমকমল, গ্রসন্নকমল (বালী ), যাদবকমল 
(বালী ) ও মাধবকমল (আজমীর ) ৩১। 

৩১। রামকমল সুত অক্ষয়কুম।র ও অবিনাশ (রাচী)৩২|। অবিনাশ 

বাবু ইন্কম ট্যাকূস অফিগার ছিলেন । বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । 

৩২। অক্ষয়কুমার ন্থুত ভরিযোহন (বঙ্কু) (লাহোর ট্রিবিউন প্রেসের 

সব-এডিটর ) ৩৩। 

৩২। অবিনাশ সুত দীনবন্ধু ( সত্য ) ৩৩। 

৩১। প্রসন্নকমল শত হরিচরণ ৩২1 তংস্তত গুরুদাস (বালী ) ৩৩। 

খঙ্গপুরের রেল কশ্মচারী । | 

৩১। যাদবকমল স্থুত আশুতোষ, মৃত্যুঞ্জয়, হরিদাস ও লক্মীন!রায়ণ 
(বালী ) ৩২। 

৩২। আশুতে।য স্থৃত মনমোহন, কান।ইলাল ও পাচুগোপ।ল ৩৩। 
৩১। হরিদাস (ডিংস।ইপ।ড়া, বাণী ) সত কাশীনাঁথ 03. বিশ্বনাথ 

3.9০, 1011, (রান ঢাবি) ও ভূতনাথ ৩৩। 

৩৩। কাশীনাথ স্থত মেতনলাল ও শোভনলাল ৩৪। 

৩৩1 বিশ্বনাথ স্থুত চত্তীদাস ৩৪। 

৩২। মৃত্যুঞ্জয় কৃত বনমালী, ইন্দুভূষণ, রুষ্ণ ও বিষ ৩৩. । 

৩২। লক্ষমীনারায়ণ মুত মধুঙ্ছদন ( কাণপুর [8 ২০7 ০০.তে কাজ 

করেন ), বিভূতিভূষণ ও সত্যচরণ ৩৩। 

মাধবকমলের ধারা_আজমীর 
০১] মাধবকমল স্বৃত ডাক্তার অমরন।থ ()61)6150 77৩) সেকরে- 

টারী বাঙ্গালী ধর্মশালা, আজমীর ও পুষ্কর গোশালা এবং ডাক্তার স্থরনাথ 

[..1).5. 1.0), 00061169] 90160118100 [71)101981)) আজমীর ৩২। 

ঠিকান। স্রেশন রোড, আজমীর | 



১২ সম্বন্ধনির্ণয়__বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

চট্ট অবসথী রবিকর '্রামুখ মধুন্দনের বংশ 

৩২। অমরনাথ শ্ুত রবীন্দ্রনাথ 7, £2 90101 $25110195 

০70) 31051) 2100. 11610220615 [ম508110 0০. ৫নং ঈটশন্ডন রোড, 

নৃতন দিল্লী ও বিষু5রণ 15160111021 12116, 17110011 0101০ 511, ৩৩! 

৩৩। বিষু্চরণ সত দীপেন ৩৪। 

৩২। ম্বরনাথ সত বিভূতিভূষণ, (3.৮.খ/.]., 8.8.0., ০1125), 
ইন্দৃভূষণ (11710121411 চ0705) ও বিনয়ভৃষণ ৩৩ | 

এই বং০্শর ছুই জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

৩৩। অমরন।থ চট্টোপাধ্য।য়ের পিতামহ ছুর্গাপ্রসাদ প্রথমে আগর।র 

গবর্ণমেণ্ট কলেক্টারীতে কাজ পান, পরে ইটোওয়ার এস্-ডি-ও হুইয়াচিলেন। 

তিনি আগরাতে কালীবাড়ী স্থাপনা করেন। উহা পূর্বে আগর] ফোর্টের 
মুখে ছিল। ফোর্ট ষ্টেসন করার জন্ত কাঙ্গীবাড়ী তথা ₹ইতে শীতলা 

গলিতে আনা হয়। তখন"৬দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারী পৃজারী ছিলেন। হূর্ণা প্রসাদ 

ইটোওয়ায় যমুনা! নদী তরে একটী 701১170 7391731£ 01:৪€ করিয়া দেন। 

সাতোরা নামে একটা গ্রাম ক্রয় করেন ও পাচখানা বাঁস়!প!ড়ী করেনঃ পরে 

ছেলেরা তাহা সিপাহী বিদ্রোহের পর বিক্রয় করিয়া দেন। ছুর্গীপ্রসাদের 

বংশধরেরা কেহ 0০৮৮, 9া৮16এ কেহ হগা]ঘ2গতে কার্ধ্য করিয়! বজের 

বাছিরে নানা স্থানের অধিবাসী হইয়াছেন। 

ডঃ অমরনাথ চট্টে।পাধ্যায় আজমীরের স্থায়ী অধিব।সী। ইনি আজমীর 

[২..]২91110য 4,001 অফিসের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আজমীর 

সহরের সাধারণ হিতকর কর্মে লিপ্ত আছেন। ইনি সাধারণের সাহায্যে, 

নিজ উদ্যমে ও ৬শ্রীপ্রীতগবানের কৃপায় নিয়লিখিত কার্ধ্যগুলি করিয়া সর্বব 

সাধারণের বরণীয় ও গ্রাশংসার পাত্র হইয়াছেন। যথা £-- 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ১৩ 

চট্ট অবসথী রবিকর গ্রামুখ মধুস্থদনের বংশ. 
১। বালী ধর্মশালা আজমীর । উহার নির্মাণ কার্ষোর বায় প্রায় 

২০ হাজার টাক1। 

২। ১৩নং কাটাপুকুর লেন, বাগব।জার কলিকতা নিবামী দানবীর 
শীসুক্ত অন্ুকূলচন্জ্র নিয়োগী মহাশয়ের সাহায্যে ৬পুক্ষর ও সাবিত্রী তীর্থ 

বাঙ্গালী ধর্মশ।লার প্রতিষ্ঠা | 

৩। আজমীর ও রাজপুতান।র শেঠেদের সাহায্যে আজমীরে গোশালা 
স্থাপনা ও গোচরভূমি ক্রয় 

৪| আজমীর জুবিলী ক্লক টাওয়ারের নিকট তৃষ্ণণর্ত ব্যক্তিদিগের জন্ত 

বাজারের হিন্দুস্থ(নীদের সাহায্যে জল-ছত্র স্থীপন। 

৫| মাদার রেল ষ্টেশনের নিকট সানাটোরিয়ম মেথডিষ্ট মিএনারী 

[২৪৮৫ 701, ভা. ডা. 4916 ৮1,1).১1).79.. সাহেবের ইচ্ছান্তপালে টি, বি, 

হাসপাতাল স্থাপন । 

অমর বাবু এই প্রতিষ্ঠ।নগুলির সেক্রেটারী হইয়া সুচারুদূপে কাধ্য 

চালাইয়। সাধারণের আশীর্বাদের পাত্র রূপে পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন 

তাহার ম্যায় ধর্মগ্রাণ বাক্তি অতি বিরল। 

উববাহিক সম্বন্ধ ৃ 
৩০। ৬ছুর্গ/গ্রসাদের ১ কন্তা কেদারীবালার স্বামী ৬৮শ্রান'থ বন্দো- 

প।ধ্য।য়, ধর্দদহ (নদিয়া ভোলা )। তৎ্স্ুত ভগবতীচরণ, তৎসুত গ্রামথনাথ 

( ধর্শাদহ ) ও বৈদ্যনাথ ( কাচড়াপাড়া )। রর 

অমরনাথের স্ত্রী পঙ্কজিনী ৬তারকনাথ বন্দ্যোর কন্ঠা ৩২.। 
৩২। অমরনাথের তিন কন্া--১মা মৃণালিনীর স্বামী ধীন1জ্রনাণ 

বন্দ্যে।পাধ্যায়, নিমতা। নিবাসী ৬গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপ।ধ্য।য়ের জোট পুঞে ২য়! 
হেমনলিনীর স্বামী ৬গ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এপাহাবাদের ৬মখুরানাথ 
মুখোপাধ্য।য়ের ২য় পুর । গ্রমথনাথের একমাত্র কঙ্গা গীতা (শ্বামী রমেশ) 



১৪ সন্বন্ধনির্ণয়-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

চট্ট অবসথী রবিকর গ্রামুখ মধুক্দনেয় বংশ 

চট্টো এম্-এ, লক্ষষৌ, ওয়! কন্সা নিভাননীর স্বামী ৬মতীশচন্র বন্টে ০ 

যুক্ত প্রদেশ । তত্ম্ুত নিমাই । 
৩২। সুরন।থের ৫ কণ্ঠ।--১মা কন্তা প্রতিভার স্বামী কিশোরীমোহ্ন 

চক্রবন্থী ( বন্দ্যো ) শিক্ষক, ডাঁঃ ম।খমলাল চক্রবন্তী এল-এমএস্এর পুত্র, 

জয়নগর মজীলপুর (২৪ পরগণা ) হয়া কন্ঠা গরমার স্বামী ব্রজেন্নাথ 

মুখোপাধ্যায়, বারাসত, ৬মধুস্ছদন যুখোপাধ্যায়ের ৩য় পু । অবিবাচিতা 

তিনটি কন্া ৷ যখা__৩য়৷ কণ্ঠা পুর্ণা, ৪র্থ। কন্তা প্রতিমা, ৫মা কন্ঠ মহামায়া । 

৩২। স্ুরনাথের ১ম পুত্র বিভৃতিভূষণের বিবাহ কাণপুরের উকীল 

শীধূক্ত গিদেশ্বর বন্দো।পাপ্য।য়ের ১ম কনা! শেফা'লর সভিত হইয়।ভে। 

দিগম্বরের ধারা-হান্গিসহর 

৩০। দিগঞ্রর সত শেঞজমোভন, নৈক্ঠনাথ ও ভূঘণচন্দ্র ৩১। 
৩১। ক্ষেমোন সত বন্কুবিভারী ৩২। 
০২ | বস্কুবিচারী সত ৬অবনীরঙ্জন ও ভাবাধন ৩৩। 

০১। বৈকৃ্তাগ সত ৬চপ্ডি চরণ ও ডাক্তার শাস্তিরাম, এল্-এম-এস্ 

(৮:5901151 0£ 1221170102৮) [1081 5017001, 0810115) ৩২ । ঢাক্ষার 

শগ্রিণান বাবুর বর্মন ঠিকানা ১০নং আন্টনী বাগান লেন, কিক ত।। 

০১ 1 চগ্ঙি চরণ সত শুপীরকুমার, গে।পালচক্জী, গফুলচন্দ্র ও অজয়চন্জা ৩৩। 

2১1 শাসশ্তিবাম আত আবোধকুমার) মধুক্ধদন, কুমার, মলৎকুমার, 

অঞিতকুমার ও অমাতকমার ৩৩। শেষোক্ত ৪ পুত্র (ঃ বিঃ)। 

৩৩। মধুসুদন কণ্া মঞ্ুলা ও পুত ভুল।ল ৩৪ । 

২১ । ভূম*চন্ত্র তত ৬বীরেশ্বর ও লীলমণি ৩২ । নীলমণি সত নিতাই ৩৩। 

এই বংচশর কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচক়্ 
৬বৈকুখনাথ চট্টাপাধায় সিমলা পাভাড়ে ইং ১৮৬৫ সাল হইতে ১৯০০ 

গ!ল পর্যন্ত চারত-গবর্ণমেণ্টে কাধ্য করেন । ত্তাঙ্থার জ্যেষ্ঠ পুক্র ৬চণ্তী চরণও 
মিমলা শৈলে ভারত গর্ণমেন্টে কাধ্য করিতেন । তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ১৫ 

চট্ট অবসপী রবিকর গ্রযুখ মধুস্থদনের বংশ 

ডাক্তার শরীষুক্ত শাল্ডিরাস চট্রোপাধা।য় সিমলা পাহাড়ে ১৮৮৪ গুষ্ট।নদের 
৮উ অক্ট বর ভাঁরিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাঁলিসন্ঠর স্কুল হইতে ১৯০১ 
সালে এণ্্।ন্সপ ও হুগলী কলেঞ্জ হইতে এফএ এবং কলিকাত! 
মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৯০৯ সালে এল্-এম্এস্ প।শ করিয়া কলিকাতা 
মেয়ো ই।সপাঁতালে ১৫ বৎগর প্যাথলিভিষ্টের কাজ করিয়াছিলেন । তিনি 
কলিকাতা] মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপ।ত।লের অন্গতম প্রতি্ট।ত। ও সেখানকার 
সহকারী সম্পাদক এবং প্য।থলজির শিক্ষক | তিনি ১৯৩০ হঈতে ১৯৩৩ সাল 

পধ্যস্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন ও বহুবিধ জনহিতকর 
কাধ্যে বিশিষ্টভাবে আস্মনিয়োগ করিয়।ছেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে জাপানের 
গহিত ইংরাজের ঘুদ্ধ সস্ভবনায় তিনি কলিকাতার একজন চ'ফ এযার-রেড- 
ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হইরাছেন। শাস্তিরাম বাবু অতি সজ্জন ও পরোপকারী । 

8ববাহিক সম্বন্ধ 
৩১। ৬ক্ষেত্রমোহনের কন্যা ৬ল্গখদ।ময়ীর স্বামী ৬ন্ন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 

মুজ:ফরপুর | সুখদাময়ণ অপুত্রক ছিলেন। ত।হার পাচ কন্তা জোষ্টা ৬সরল।র 
দন্ুপুকুর শিবাধৈর ৬বিহারীলাপ ধন্দ্যোপাধা!য়ের সহিত বিবাহ হয়-.তি।ভা? 
তিন পুর ও এক কন্যা-জোষ্ট পুণে মুকুলচন্দ্র ভাবত গভর্ণমেণ্টের এক।উপ্টাণ্ট 
জেন।রেলের একজন পদস্থ কর্মচারী, দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র ইন্কম ট্যাক্স অফিসের 
কর্মচারী ও কনিষ্ঠ নিখিলচক্জরী করাচী মেডিক্যাল স্টোরের সুপারিন্টেখ্ডেন্ট। 
নুখদ।ময়ীর এখন ২ কন্ত। বর্তম।ন | হরিন।শীপ স্বামী গ্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় 
দ্বরতাঙ্গা ও শাস্তকালীর স্ব!মী ৬মণীন্রনাথ, চাতর'-_ল্রীরামপুর | 

৩১। ৬বৈকুষ্ঠনাথের চারি কন্তা-১মা নীগরমণির স্বামী ৬ইরিদস 
বন্দ্যোপাধ্যায়) বেলঘরিয়া - পঞ্চ/মন তলা, ২য়া কনা ৮স্ুশ্বীল!, এয়া কন 

৬হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হালিসহর (আপাততঃ মিমল 
পাহাড়), ৪র্থী কন্ঠা ৬লীল।বতীর স্বামী ৬যতীন্ত্রনাথ বন্দো।পাপ্ঠীয়, বরানগর। 

৩১। ৬ভূষণচন্ত্রের চারি কন্তা_-১ম| শীতলাব|লার স্বামী মনোমোহণ 
মুখোপাধ্যায়, চাতরা_শ্রীর।মপুর, ওয়া কন্তা ৬যাবিত্রীর হ্বামী ভাবো 
মুখোপাধ্যায়, গুস্তিয়া) বারামত, ওয়া শরৎকুমারীর স্বামী শৈলেন্ত মুখাপাধ্যাড়, 



১৬ সন্বন্গনির্ণয় ষষ্ঠ পরি শিষ্ট 

চট্ট অবসথ্থী রবিকর প্রমুখ মধুসূদনের বংশ ; 
বর।হনগর ও ৪র্থী কগ্ঠ। ছিয়ণ্ময়ীর স্বামী ৮ রায় বাহাছুর ৬ক্ষীরোদগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাণপুর। 

৩২। ৬চণ্ডীচরণের চারি কন্তা-১ম! বাসস্তীর বাসী হেমেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (হাজরা রোডের রায় বাহাছুর নিস্তারণ 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পুত্র ), ২য় অধুজাবাসিনীর স্বামী ৬ন্ুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার 
জমিদার ৬মনোহর মুখোপাধ্যায়ের পৌর, . ৩য়া জয়াবতীর স্বামী রমেশচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান মহ।র|জাধিরাজের প্রাইভেট মেক্রেটাদ্দী ও ৪র্থা কন্তা 
উমারাণীর স্বামী ডাক্তার জিতেন্্রমোহন চক্রবন্তী (গঙ্গোপাধ্যায় ) নালিয়-_ 
ফরিদপুর | | 

৩২। বঙ্কুবিহারীর তিন কন্তা--১ম1 গায়িত্রীর স্বামী সতীন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়, সারসা-_খুলনা । ২য়। সুষমার স্বামী শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, গুস্তিয়া, 
সাপামত, ২৪ পরগণা ও ৩য়া কন্ঠ এমীপার স্বামী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, 

ডুমুরদা, হুগলী জেল|। 
৩২। ডাক্তার শান্তিরামের চারি কন্ত1--১মা কন্ঠ। বিজয়বালার স্বামী 

সুহৃদচন্দ্র দেব রায়, নলভ্ডাঙ্গ|-যশোহর ও ২য়া কন্তা কিরণয়ীর স্বামী 
৬অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাইনাণ-_হাওগুড়া, ওয়া কন্। ৬ম্ুতারা ও ৪র্থা 
কন্যা ইন্দুবালার স্বামী ভোলান।প গঙ্গোপাধায়, হিজুলী-_রাণ।ঘাট, নদীয়।। 

ড।ঃ শাস্তিরামের জ্যোষ্টপুর্ স্থবোধকুষার কলিকাতা ঝামাপৃকুরের 
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোষ্টা কন্াকে এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
মধুস্দন কলিকাতা বাছুড় বাগানের শ্রীযুক্ত আশুতে।ব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা 
কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন । 

মুজঃফরপুতরর চ্রাপাখ্যায় বশ 
গীতাশ্বরের ধারা 

৩*। পীতান্বর স্থৃত পশুপতি ( ফেলুব।বু ) মুজঃফরপুর ৩১। 
০১। পশ্তপতি সুত র।সবিহারী, অনিলবিহা।বী, বিজনবিহারী, নিরোজ- 

বিহারী ও সরোজনিভারী ৩২ | ৪টি কন্তা উনাবতী, মায়াবতী, লীলাবতী 
ও রেণুবন্তী। 

সংগুভীত--১৪1২৪৩ 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ১৭ 

চট্ট অবসঘী রবিকর বংশ 

হুগলী তজলার কামালপুঢ্রর চঢ্টোপীধ্যাস্স বং 
সব্বানন্দী মেল রবিকরের সন্তান ( ভঙ্গ ) 

স্থায়ী ঠিকানা £--কাম[লপুর, পোঃ আঃ খামারগাছী 

এই ধংশের শ্রীযুক্ত বতীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, ধুবড়ীর 

উকীল মহাশয়ের প্রদত্ত তালিক।য় তদীয় বুদ্ধপিতামহ কুষ্ণচন্ত্র চট্টে!প1প্যায়ের 

নাম পাওয়া যায়। কুষণচঞ্জজ চটের উদ্ধতন পুরুষের নাম আমরা প্রাপ্ত হই 

নাই। উদ্ধতুন পুরুষের নাম যতদূর পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান নিতান্ত 

আবশ্যক । 

৯। 

| 

৩) | 

বংশাবলী 
রুষ্ণচন্ত্র স্থত দীনন।থ ২ | 

দীনন।থ শ্ুত মতেকনাথ ও কন্তা মুগনয়নী (ন্নামী ছারিক মুখো, 

তৎ্পু্র শ্রীস্বরেজনাগ ],. ০, 13. [২73521766 (রাজসাভী ) 45৩10171095] 

স্কুলের 501)017)651050 ছিলেন। বর্তমানে অদ্সন গ্রহণ করিয়া 

চন্দননগরে খসবাঁস করিতেছেন, ৩। 

মতেন্দ্রনাথ স্ুত শ্তামলন!থ ও উপেন্ত্রনাণ ( ধুবড়ীর সর্সাশ্রেষ্ঠ উকীল 

ছিলেন ) ৪। উপেন্ত্রনাথ পাশিহাটা সাবর্ণ “চৌধুরী (বংখজ ) বংশে 

বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হয়েন। শ্তামলনাথের ধারাও ভঙ্গ কুলীন। 

শ্য/মলনাণ সতত শরীবিমলনাথ (কলিকাতা পো কমিশনারের 

[2১50717%5 12112111651) শর্তমানে বালীগঙ্জে ২খ৭নং লা1শসড।উন 

রোড 226৪1151017 বগবাস করিতেছেন) ও শীনিক্মাীনাথ (কলিকাতা! 

ইন্টনিভ।রসিটী সায়েন্স কলেজের জিওলজির লেক্চারর) ব।স।র 

ঠিক।না--৭৩এ, হর্ধিশ মুখাজ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৫ 

* এই বংশের জীবিত লোকের নামের পুবেদ হী বা শ্রীমতী দেওয়া হইল 

(৩) 



১৮ সম্বন্ধ নির্ণয়-_বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

চট্ট অবসথী বরবিকর বংশ 

৫| বিমলন।থ শত শ্রীনিখিল ( পাটন। 111£1115611116 31৩8৩ হইতে 

9.0.15. পরীক্ষা দিয়াছে ) ও শ্রী্থুনীল ৬। | 

৪1 উপেক্জনাথ সুত শ্রীববীক্রনাথ, শ্রীযতীব্তরনাথ এম্-এঃ 'বি-এল, ধুবড়ীর 

উকীল, শ্রীসৌরেন্ত্রন।থ এম-বি ডাক্তার (কামালপুর), শ্রীঅমরেন্ত্রনাথ 

(081011055 11110061301 38115 ৮1010 10619810815 এ চাকরী 

করেন ) ও কনয। শ্রীমতী মনোরমা ৫। 

৫1] শ্ীরবীন্দ্রন[থ স্থৃত শ্রীনীরেন্ত্রমাথ ও কন্যা শ্রীমতী নীপিমা ও শ্রীমতী 

গ্রতিম! ৬। 

৫: শ্লীষতীন্দ্রন।থ মুত শ্রীবৃপেন্ত্রনাথ ও কন্যা শ্রীমতী মলিনা ৬। 

৫। শ্রীসৌরেন্ত্র স্থৃত শ্রীবীরেন্তর, শ্রীদীপেন্র ও কন্যা শ্রীমতী অনিম।, 

শ্রীমতী ঝরণা ও শ্রীমতী দীপ্তি ৬। 

৫ | আ্ীঅমরেক্জ কন্য। শ্রীমতী সিপ্র! ৬। 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

ইহার নদীয়। জেলবামী সর্ব।নন্দী মেল রবিকরের হন্তান। ইহারা 

শাগডল্য গোত্রীয় “গিজা ডুমুরদহ”' জমিদার বংশের দৌহিত্র বংশ। 
শ।গিল্য গোত্রীয় কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন 'জিতামিতর পুর বাণী সিকদার, 

তৎপুত্র হরিনাথ (২য় পরিশিষ্ট ৩০ পুঃ দ্রষ্টব্য), তৎপর রূপনারায়ণ, তৎ্পুক্র 

গে।পীরমণ, তৎপু। রস্ত্রেশ্বর, সমু উরঙ্জজীবের ময় সুবা বাঙ্গাল!র 
চতুর্থ রাজপুরুষ বঙ্গ।ধিকারী বা কান্ুনগে।র গুধান মহেরার ছিলেন। তিনি 

লক্ষাধিক টাকা আয়ের জমিদারী অজ্ঞন করেন এবং “রায় মজুমদার” উপাধি 

প্রাপ্ত হয়েন। তাহার বং*্ধরগণ অগ্তাপি ডুমুরদহে জমিদারী ঠোগ 
করিতেছেন ওণরায়''পদবী ব্যবহার করিতেছেন । উক্ত রত্রেশ্বরের দ্বিতীয় পুণ্র 

সি হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্জের তৃতীয় পুজ রামনারায়ণের দুই পুর্র নীলমণি ও মুরলীধর। 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ১৯ 

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ 

উক্ত মুরলীধরের একমান্র কন্ঠ। তিনকড়ি দেবীকে নদীয়া জেল" নিবাসী 

কুলীন কুষ্টন্্র চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া রামনারায়ণের তাক্ত |০ আট 

আনা] অংশের জমিদারীর মালিক হইয়া কামালপুরে বসবাস করিতে থাকেন। 

এই বংশের যে ছুই বাক্তি বঙ্গের বাহিরে যশঃ লাভ করিয়াছেন 
* তাহাদের পরিচয় £-- 

রুষ্ণচন্ত্রের গ্রুপৌঞ্ স্টামলনাথ- ইনি বর্ধমান জেল।র শেদীয়াতে 

নীলকী স্থাপনা করিয়। শন্মান ৭০১০০০২ টাক খণত্রাস্থ হন। ততপরে 

তাঁহ।র কনিষ্ঠ ভ্রাত। উপেক্জন।থ তাহাকে আসাম প্রদেশের, নিলাসীণাড়ার 

জমিদারের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দেন। তগাকার নাবালক জমিদার 

সাবালক শইলে শ্তামলনাথ অবসর গ্রহণ করেন এবং পরে ১০৩০ সালে 

পরলে।ক গমন করেন। 

কুমচন্দ্রের কনিষ্ঠ গ্রাপৌন্জ উচে্পেজ্দ্রনাথ-ইভার জম্ম ইং ১৮৬৭ সাল। 

হইনি ১৮৯২ সালে ধুবডীতে ওক।লতি আবস্ত করেন এনং অল্পদিনের মধো 

গোয়লপাড়া জেল।র সর্ষশ্রেষ্ঠট উকীল বলিয়া খা।তিিলীভ করেন। কিনি যেকূপ 

মুশঃ ও প্রতিপন্থির সভিত ওকালতি করিয়! গিয়ছেন তাহা অনেকের 

শাঁগোই ঘটিয়া উঠে না। ওক্ালতি বাবসায়ে তিনি গ্রাভৃত অর্থ উপাজ্জন 
করিয়। তাভার অধিকাংশ পরহিতগর্থে বায় করিয়। গিয়াছেম। তিনি সাহার 

অগাজের পক্ষাধিক টাকা দেনা স্বোপাজ্জিত র্গে পরিশোধ করিয়াছেন 
হার নিতানৈমিত্তিক ক্ষদরক্ষদ দান ব্যীত মামিক ৩০০২1৪০০, টাকা দানের 

বাবস্থা! ছিল। বহু পরিবারের তিনি মাতা পিতা স্ব্প ছিলেন বু দরিদ বালক 

ভার শর্থ সাহাযো মানুষ ভইয়ছে। তিনি নী ও নিধন সকলেরই আতীয় 

ভিলেন। মর্বসাপ।(রণ ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সকলেই ভ্টাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। 

তিনি এই জেলার প্রত্যেক মদন্ুষ্ঠানের মহিত এবং প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ 



২০ সম্বঙ্গনির্ণয-_যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

চট্ট অবসথী রবিকর বংশ ৃ 

ক!ধ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তিনি আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মৎ!ছিলেন | তিনি 

সন্ধ্যা আহিক না করিয়া জলযে।গ করিতেন না । তাহার মু্ার পর ত'হার 

সমকক্ষ উকীল এই জেলার এখনও পর্যন্ত কেহ হন নাই । ঠিংরাজী ১৯৩৯ 
স।ল, ৫ই আগষ্ট এই মহান পরলোক গমন করেন? উপেন্ত্রনাথের 

কাধ্যকলাপ, আচার-ব্যবহার গ্রনৃতি গুণরাশির পর্যাহল।|চনা করিলৈ 

্টাহাকে প্ররূতই দেবত। বলিয়া মনে হ্য়। 

বৈবাহিক জস্বঙ্গ 
ঠ[মলনাথের জোঠ্। কণ্ত। বিভাবতার (স্বামী মন্মনন'থ যুখোপাপ্যায় 

বর্তমান নিবাস ৭৩ বি, হরিশ মুখাজ্উি ছ্রিটও ভবানীপুর, কলিকাতা ; 

মন্মথনাথ সুত শ্রীবিনয়ভ্ভূুষ়ণ এমএ) ও কনিষ্ঠা কন্তা নিতননীর তাগলপুঃ 
নিবাসী সরকারী উকীল গিরীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুর ভ্ীঈশ্বরচজের 

সহিত বিবাহ হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র সুত শ্রীনীরিন্দ্রনাথ পানা হছ।ইকোটে 

ওকালতি করিতেছেন। 

বিমলনাথ হুগলী জেল।র টাপদানীর জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীবুস্ত কী 
চন্দ্র যুখোর জ্যে্টা কাকে বিবাহ করিয়াছেন। নিক্ষলনাথ ২৪ পরগণ: 

জেলার নিবধইএর মুখোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়াছেন । 
উপেন্ত্রন।থের স্ত্রী উদ্ধ।রিনী দেবীর মৃত্যু ১৯১৭ খৃঃঅঃ,ডিসেম্বর (২৪ পরগণা 

জেল।র সাবর্ণ চৌধুরী বংশজ পাণিহাটি শিঝ।সী রায় বাহাদুর অমুতল।ল রায় 

চৌধুরীর কন্ত])। অনূত বাবু বাঙ্গল। গতণ্মেন্টের [2৪০00৮৩ 127811651 

ছিলেন। 

উপেন্দ্রনাগের কন্ঠ] মনোরম!র স্বামী শ্রীফণীক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কালীঘ!ট 

নিব।সা আলিপুর জজ আদালতের নাজীর ৬গোপালচন্ মুখোপাধ্যায়ের 

পুরে। ফণীন্দ সুতি শ্রীবিনয়হুদণ বি-এ | | 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ১ 

চট্ট অবসণী রবিকর বংশ 
রবীন্দ্রনাথ শাস্তিপুর উড়িয়া গোস্বামী বংশে বিবই করিয়াছেন । বিখা!ত 

ব্য।য়ামাচারধ্য শ্রীশ্তামন্থন্দর গোস্বামী তীহার সম্বস্ধী। যতীন্রনাথের বীরভূম 

জেলার র।মনগরের জমিদ|র ৬রমাপ্রপন্ন মুখোপাধ্যায়ের একমান্ধ কঙ্টার 

সহিত বিবাহ হইয়াছে। সৌরেন্্রনাথের রাণাঘাট হিজুলীর স্ুপ্রঙগিদ্ধ গাঙ্গুলী 
বংশের ৬রাখালদস গঙ্গোপ।ধ্যায়ের কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছে । অমরেক্জর 

নাথের ভ।গলপুর নিবাসী সরকারী উকীল ৬গিরিশ চক্র বন্দোপাধ্যায়ের 

ভ্রাতা, শ্রীতুলসী দাস বন্দ্যোপাধায়ের কন্ঠার সহিত বিবাহ হইয়।ছে। 
রবীন্দ্রনাথের কন্যার সহিত দক্ষিণ গড়িয়ার (২৪ পরগণ! ) জমিদার তারকচক্জ 

বন্দো।পাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুর শ্রীপ্রমোদকুমারের সহিত বিবাহ হুইয়।ছে। 

প্রমোদকুমার বিখ্যাত অভিনেত। শ্রীছূর্গাদাস বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ! 

সিজ! ডুমূরদের রাঁমনারায়ণ বন্দোপাপ্যায়ের পুজ শীলমণির এক কন্টা 

উজ্জ্বলমণির সহিত রুষ্গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উজ্জ্বলমগিকে 

বিবাহ করিয়া কুষ্গপাল কামালপুরে বসবাস করেন। কঞ্চগেপাল 

স্বুত হরিশচন্ত্র, তৎসুত যোগেন্্র ও শশিভূষণ। যোগেন্দ্ের জী ও মহেন্দনাথের 

স্্রী ছুই সহোদর! ভগ্রী। যোগেন্দ্ চট্টো ভদ্রকে ওকালতি করিতেন । যোগেন্র 
স্থত ৬প্রবোধ, শ্রী্ববোধ) শ্রীঅবোধঃ শ্রীকমুদ ও ইগ্ামোদ। গ্রাবোদচঞ্জ 

(মৃত ) তদ্রকে কণ্ট্াক্টারী করিতেন । | | 

শ্ীধুক্ত শ্ীজ্চবোখচজ্জ কটকে ওকাঁলতি করিতেন এবং এক্ষণে গা1টিনা 

হাইকোর্টের জজ । শ্রীঅবোধ বর্তম।নে গয়ায় দ্েপুটা পুলিশ সপারিন্টে ঞণ্ট, 
্রীকুমুদ বি-এল্ পাশ করিয়া বানসা করিতেছেন এবং: শ্রী প্রয়ে।দন্ 

এম্-এ, বি-এল .কটকে ওকালতি করিতেছেন । ূ 

শ্রীযুক্ত আ্রঢেবোধচ ন্দ্রই কামালপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের মগ স্টজ্ডল 

করিয়াছেন । তিনি পাটনা হাইকোর্টের উকীল ৬লালমোহন গঙ্ষোপ পায়ের 



২১ সন্বন্ধনিণয়_-বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

চট্ট 'অবগথী রবিকর বংশ--ঘণগ্ঠামের ধার, 

কন্ঠাকে লিসাহ করিয়াছেন । তীভার ক্য্েষ্ঠা বন্তা (মুত) ট(লার মুখোপাধ্যায় 

বংশের প্রমোদকুমার এম-বির সভিত বিবাহ ভইয়াছে ও দিয়া কন্া।র সহিত 

পানবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীঅ।শুতোধ যুখোপাধ্যাথের পুত্রের বিবাহ 

হইয়াছে। আরও দুইটা অবিবাহিত কনা আছে--তাহ বু কলেজে অধ্যয়ন 

করিতেছে । তাহার একমাজ পুত্র বিলাত হইতে রি গ্রীলাভ করিয়। 
পাটন।তত ওকালতি করিতেছেন। 

পাত্রীর সন্ধান 
বর্ঘমানে যতীন্্রনাথের একমাজ কণ্/। বিবাভের উপযুক্ত: । একটী সুপাত্র 

'আবশ্ক । 

| সংগৃহা; ৩ তাং ৭। ৩1৪8২ 

কাশ্যপ গোত্র চট্ট অবসথা রবিকর বংশ 

মধুসুদন প্রমুখ ঘনশ্টাচসর ধারা 
মধুস্থদন ২২ সুতি বিশ্বনাথ ৯৩। সত শিবচন্দ্র ৯৪। হুত বাসুদেব 

(হয়) * ১৫। ভিত খণশ্যুম ২৬। সুতি তনানিচরণ ২৭। স্মুত 

ম্য।নশ্রনাল ২৮ | 

* আজমারের অমর বাবু গরু তালিকায় ( ৬ষ্ঠ পরি, ৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ) 
বশলদে (২য়) ২৫, স্তত রামগোপু।ল ২৬, তৎন্থুত ঘনস্তাম ২৭। 

ডাক্তার এনিলবিহারী প্রদন্ত তালিকার. (৬ষ্ট পরি, ৩য় ৭৪) ২২ পুঃ) 

বা9দব (২য়) ৮৫) সত ঘনপগ্য।ম ২৬, তৎস্থৃত শবানীচরণ ২৭। 

উতয় তাপিকার মধ্যে এই পার্থক্য পক্ষ্যিত ভয়। ডাঃ অনিল ববু পলেন 

[, এই কশিনাম1 ঠাহার প্রপিতামহের ভাতৃগ্পুত। কালাগসন চট্টোপাধ্যায়ের 

তন্তলিখিত। গোপাল বা রামগোপালের নাম হইতে শ্রীযুক্ত অনিলবিভারী 

চটে।পাপায়ের নিকট অনুসন্ধানে মংগুহীন্ত তাং ১০২৪২ 



২৮। 

২৯ | 

বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ২৩ 

চট্ট অবসথী রবিবর বংশ-_ঘনশ্ামের ধারা 

শ্য।মন্ুন্দর, শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বললশপুর গ্রামের ভষ্রীস্রীরা ধা নগ্ন 

ঠাকুর বাড়ীতে চক্রবর্তী বংশে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। 

শ্য।মস্ুন্নর স্থুত রাজকিশোর ও গঙ্গানারায়ণ ২৯। 

র/জকিশোর সত গেপাল (রাঁমগোপাল ) ৩০। ইনি পাঞ্জাব 

গ্রদেশের মুলতাঁন কমিগরিযেটে ক্লার্কের কার্য করিতেন | 

গোপাল স্থত গে।বিন্দচন্ত্র (মালদহের সিভিল সাজ্জন ছিলেন), পুর্ণচন্্র 
হরিদাস ও অবিনাশ ৩১। 

গে।বিন্দচন্্র স্থৃত বিহ।রীলাল ( মহিমচন্ত্র )) বিপিনচন্দ্র ( কাশীবাসী ), 

ডাক্তার অনিলবিহ।রী, এল-এম-এস্, ১২1১ নীলমণি খিওে স্রীট, 

কলিকাতা ও বিজয়বিহ।রী পুলিস কে।টের উকীল, ২৪নং ভ্িএলু,রায় 
সীট, ক্সকাতা ৩২। 

বিহারীলালের মাতামহ ৬ন্ছ্যকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট 

ছিলেন। 

রী গ্রমাত!মহ ৬ ঠাকুরদাস, বুদ্ধম।তামহ ৬বরামস্তুনদ্র | 

মতুল--(১) ৬গিরিজাভূমণ মুখোপাধা!য় 

0, & 3, 15275 চিত 9215865 8৫5০০25 08100005 77121) 6901, 

(২) ৬বিধুভৃষণ মুখোপাধা।য় : 

[266 17811518601 10 1016 070৮, 01 13611551, 

১১৪নং আমহাষ্টস্টা টু কলিকাত।। 
% মাতামহী ৬গ্নময়ী, প্রম। তানহী ৬বিমল!। 

রঃ খাতাঠ।কুর।ণী ৬ক্রলোকাতারিণী, পিতামহ? 

৬দীনময়ী, গ্রপিতামহী ৬এন্নপুর্ণ ও বুদ্ধ পিতামই' 

৬জগদন্ব! | 



২৪ | সপবন্ধনির্ণয়__বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

চট্ট অবসঘী রবিকর বংশ--খনগ্য।মের ধাকা 
5২1 বিহারীলাশ (মহিমচন্ত্র) সত বিভুতি হুনণ (828৮-20-15, 110 

1) (5100009) এ বিজলী ভূষণ (ও 1 [21161780017 10115313555) 
৩৩ | বা 

১২ । বিপিনবিহারী ৫. &- (ম্বামী বিপিনানন্দ ) [08 4৯000017021 

512110970. 1[41061-2015 00.) ০1. ( কশীবাসী ) চুত ইন্দুভূষণ ৩৩ । 

৩৯।৬০ গণেশ মহল্লা, বেনারস। 

৩২ । ডাক্তার অনিলবিষ্তারী এল্-এম্-এস্ (জন্ম ১৮৮০), ১২1১ লীলমণি খিজ্র 

ট্রীট, কলিকাতা । কন্ঠা শ্রীমতী মাধুরী (স্বামী ডাঃ শ্রীসোমনাথ মুখো 
এম্-বি। উন্তরপাড়া (২য় পরি -২০২ পৃঃ দ্রষ্টবা ) ৩৩। তৎ্পুত্র 

শিনরত ৩৪ )। 

১২। বিজয়বিহারী (নিজ বাড়ী ২৪নং ডি, এল, রায় স্্রাট$ কলিক।তা) সতত 

সুপাংসুভূলণ, অমিয়ভূষণ ও বিনয়ভূবণ ০৩। তিন পুঞেই অবিবাহিত । 
২৯। গঙ্গানরায়ণ সত কালীগ্রসন্ন ও কালাচটাদ ৩০। 

এই বংশের গোপাল (বরামগোপাল ), গোবিন্দচন্দ্রঃ বিপিনবিহারী) 

বিভূতিভূষণ ও বিজলীভুলণ গ্রাসে থাকিয়া যে সব কাধ্য করিয়াছেন বা 

করিতেছেন সে লন্বন্ধে বারাস্তরে আলোচনা করিব। 

বৈবাহিক জন্বন্গ 

ই্ীসুক্ত নিজয়বিভারী ভ্র্গাপদ ঘেষালের (71২607541:50711%5 

12735171607 ৪৪৪11) 60০.) কনিষ্ঠ। কা! শ্বীমন্তী স্মররণাল! দেবীকে বিশাহ্ 

করিয়াছেন। ভছুর্গাপদ পাবু স্্ীশিক্ষার উন্নতি কল্লেকলিকাতা ইউনিতারমিটীতে 

এসং শন্যান্ত 'প্রতিষ্ঠানেও বহু অর্থ দান করিয়াছেন। ষাভার জ্যেষ্ঠ পু 

শীদেবেন্রনাথ ঘেনাল এল্-এম-এস্ (25675ণ109০1071700--071389 

০1981] 25152001) 00১ 081.) য় পুরে শ্রীমহেন্্রনাথ ঘে|মাল এম-এ, 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ২? 

চট্ট অবসথী --মধুস্ছদন গ্রামখ ঘনগ্ঠ।মের ধার। 

পি-এল্ (7476 1১01)110 7109০010101, ৯1 11/21071)101)+5য় পু& শীভপেন্জন।থ 

খোষাল (50150 1)51)115 ৬221511915, চ0071012) ও ৪র্থ পুত্র ঢাঃ 

শীটণপন্দথণাথ ঘানাল ২[.১-১1১11.1), (1২611150 1১015550301 1115101-5, 

1১651061105 09111) 08107104, বর্তমানে 16060518110 [0 ২৪0001৩]) 

0:71001005 ০ )। শ্রীউপেশ্্নাথের গরথম পুর শ্রীডমশ্কুম।র 

"খাোনাল [, . (৩৫নং বাছুড বাগান রে) কলিকানা)। 

শীবুক্তু নিনবিগাী ১ট্রাপাধ্য।য়ের ৯মা কা! শীমশ! রা স্বামী। 

পাবেন এাথ মুগোপ।পায় এমএ বি-এল। এছ তহ্ারকিউ ং ১৭৭নদ রাজা 

4/.নগ্ দ্রীট কলিকাতা, ২য়। কন্। শ্রীমত। আশাবানাণ শামা শ্রীরঞ্জিতকুমর 

এখে।পাপাায়, এম-এ, বি-এল 1১1)110115 (007051, তহানে8 00017710815 

111701061. ১৬মং উক্রবেড়ীয়। লেন, শবানাপুর, কশিকাজ।। এরা কণা শীমতা 
ভল।প।নার শ্বাযা শ্রারঞ্তিতকমার বন্য পায় ( কলিকাতার সুপ্পসিদ্গ 

১৮৮০০1০১ বালিগঞ্জ, ২৬নং মাগ11হলা গাতড়িন প ৩৭০ একছেকিয়া পাড 

নিব[মা ভ্ীসপ্তে।বচঙ্র বন্দ্যোপাপ্যায়ের পুজি), গা কনা জ্রীমতা বেল।রালী 

এটি,? পরীক্ষা দিবে ও ৫ম কঙ্গা আমতা রমা দেবী স্কুলে পিতেছে | 

শশোক্ত ছুই কগ্ঠা অ'ববাহিতা। 

জ্রীযুক্তভ বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় বি-এল্ 
কলিক1ত।| পুলাশ কো।টের খাতনাম। উ্িল। 

নীদুক্ত বিজুযপিহারী ৯ট্রেপাধ্যায় ইং ১৮৮৪ সালের ১৭এই ডিও জনা 
গণ করেন । ভাতার পিত! ৬গোধিন্দচন্ত্র চাট্োপাধা।য় :গয়! ডাক্তার 

ছিলেন, পুর্দে মীলদ্ের সিশিিল সাঁজ্জন হইয়।ডিলেন। বিজঞ্পাবত1ন'প পালা 

শিশ্গা গয়া জেলী স্কুলে আরম্ভ হয় পরে তিনি শি-এল, পাট কিয় 

ইং ১৯৯০ সপে আপিপু্ জজ কোটে ওকালতি আরম্ত কষেন এপত ১৯১১ 

(ন5]) 



1 তে সম্বঙ্গনির্ণয--বষ্ঠ পরি শি 

দশ্গিণ রাটীর কায়স্ক ৃ 

গালে কপিকাতা বাঙ্গাল স্রীইস্ত পুলীশ কোটেক প্রত নম উ্িল। 

৬তারকনাথ সাধু সি-আঠ-উ মহাশয়ের সহকাকাকাদে িকালতি বাধ্য 

নিপুণত।র সহিত করিতে থঃকেন এবং বর্তমান ময় পথাস্ত গলীশ কোটির 

ওকালতি ক!যো নিঘুক্ত আতেন। ইনি ভরত গপ্ণমেক্টের পক্ষ তই 

১1010101021 139810 তন দা চালাইবার ভান নিম হভয়াছিলেন । 

ইনি সদ]শয়, মিষ্ট এনা ও সম!জিক স্যক্তি। 

পাত্র পাত্রীর সন্ধান 

বিব!ভযোগা এবং ঠতায়! ক হ্রীম | বেশারাণা পিবাতখে 511 ভভধাাছেন। | 

দক্ষিণ রাড়ীয় কায়স্থ 

হুগলী জেলার অস্থর্গত শিয়াখালা-পন্দাপুর বা পা1নাশরালার 

ভয় অনম্ভরাম মিঢজরর বংশাবলী- 
১। রাজেন্দ্রপাল মিত্রের তিন পুত তি্াধো একের মাম জে 

অনস্তরাম (ঘ) ২1 উনি দিলীর সমর, ফরুরখ সয়া (রাজত্ববাশ 

ইং ১৭১৩--১৭১৯ স[ল) শঙ্বী ভিলেন | সআউ ইহাকে  গাহয়াজী” উগাপি 

গ্রদ|ন করেন। ভাইয়াজীর অপলহশে তেয়ে হইয়াছে । 
২। অনন্তরমের ছু পুত্রঃ জোষ্ট মঙাদেব ও কশিষ্ট রামশঙ্কার ৩। 

৩। মহদেবের দুউ পুক্র, প্রথম পুতে তুর্মীরণ ও দ্বিতীয় পুরে চণ্তাচরণ ৪। 

৪। ছুর্গীচরণেন ছুই পু্জ, প্রথম পুর হবাশীচরণ ও দ্বিতীয় পুর 

ঠাকুরদাস ৫1 
৫1 শুবানীচরণের একমাত্র পু শিবচন্ ৬। 
৪।| চগ্তীচরণের ছুই পুর বলরাম ও রানরুষ্ণ (*) ৫ | 

৫ | বলরামের পুঞ্জ ধারপাল ৬। ইনি নিঃসন্তান । 



বঙ্গের বাহরে ও প্রবাসী বাঙ্গাল ১৭ 

দক্ষিণ রাটায় কায়স্থ 

৩। রামশঙ্করের দুই পুঝ। জোষ্ঠ কাশীচরণ (ক) ও কনিষ্ঠ রমচরণ ৪ | 

৪। কালাচরণের ছুই পুত্র প্রথম পুত্র তারিণীচরণ (ইনি কলিকাতায় 

ভেষ্টিংসের সময় মশিদাবাদের নব|বের উকীল ছিলেন ) ৫। 

৫ | 'তারিণা৮রণের তিন পুঞ, প্রথমের নাম বামকিশোর ও অপর দু 

পুর নাম অন্ত ৬। 
চিতা 

৬। রামশিশোরের ছৃহ পুর, প্রথম পুর লকঙ্গীনারারণ (ভগশীর সবণ্জজ 

15/পন) (খ) ও দ্িতীয় পপর নাম ডাকার গোরাশক্চর (বেছ্যবাদীর খা।তনামা 

(কিত্গক ভিলেন ) ৭। 

৭] পক্মানার।য়ণের তিন পুন, প্রথম বাহজিন্দরপাল, দিতায় উপপেক্নাগ 

(1,215 1)911)0119610007 73515, 0011656) 1111))07) 5 8 তয় প্রেন্ধন।থ 

(৮ ৮1 বাদেনশাল নিঃসন্তান | উদ্েশ্ধন'গের বয়স এন প্রান ৮৭ বহর 

এসং ৮৯ বমর গবণশেন্টের পেন্সান শোগ করিতেছেন। 

৭। উপেক্ন।থের তিন গু, গ্রাথম মণীন্রনাথ, ছিতীয় ডাক্তার জো তি 

পাদ ও ততীয় ডাক্তার কালীপদ (ধ) রায় বাভাদুর (বিহার গবশমেন্টে 

ভিড ক।লিচরণ শিয়াখাল1-প সর হইতে পৈছাপাটা বাস কদেন। 

(এ) পদ্দীশ।রায়ণ পৈচ্াবাটি হইত চ1তর। বস করেম।, 

(গ) রাছেখা। পেন্দ ও এরেলা--টতর1 ইইতৈঠ রা মপুরে বাস 

করিতেছেন | উপেন্্রনাগের ঠিকানা ৬নং কুইন্স ই্রীট, ্ীককামপুর | 

(ঘ) প্তান।ভান পশু ভেয়ে অনন্তর।ম মির ও ।জ্ঞার শ্রী ক।লীগ 

মিরে, পায় বাহাদুর মহ।শয় বঙ্গের বাহিরে প্রবাসে থালিয়। এয সকল টি 

করিয়া পিয়েন বা করিতেছেন সে সঙন্ধে আমাদর আলোচনার শ্বেত 

বণ্ভমানে ঘটির। উঠিপ ন 

শ্ীধুক্ত উপেন্দণাথ মিজের নিকট অন্ঠসন্ধ।নে ংগুহাত | তত ১৯৩৮২ 



২৮ সপ্রপ্গনিণয়--বষ্ঠ পর শিট 

দশ্ষিন বাঁট়ীর কায়ন্ ৃ 

১ইব|সা ভেল।র গিভিল »াজ্ন ) ৯। ৰ 

৯। মনীন্দনীথের পঁ'৮ পূঞ্জ, প্রথম হরপুসাদ, দ্য তাক গস।দ, তত 

দেবগ্রমাদ, চতুর্থ ভরগাপ্রসাদ এ গঞ্চম রাম প্রসাদ ১০। | 

৯। ডাত জো [তিগ্রামাদের চারি পু, গ্রথন চাভার 1 তনকুমার, দিতীয় 

প্রমোদকুম!র, ততীয় প্রতাপ্কৃমার ও চতুর্থ গ্রাশসচন্্র ১০ 

৯। ডাক্তার ক!লীপদ বায় বাহাছুবরের এক পুরে, নৃপিপ্ল লি ৯০ । 

৮ | স্রঃরআ এত অ[7এশ ৯1 তি কিরণগ্রস।দি ১০) 

৭। স্ডান্তার গোৌরাশঙ্ষরের তিন পুর গ্রাথম চযাগেন্ বায় বাহাছুর 

( কলিকাতা পুলিশে সুপার এভিত কাযা করিয়াছিলেন । দিতীয় নাবেন্দ 

ব্যারিষ্টার ও উঠীয় ব্রজেন্্র ৮ | 

৪। রামচবণের দুই পুত) গ্রাগম আনন (ইনি শিঠমন্থান ) ৬ দ্বিতীয় 

দিগশ্থর ৫ | 

৫| দিগণ্বরের তিন পুঞ্জঃ ১ম শিবচন্ধ,। ২য় শন্ডুজন্্র ৫ ০য় গেরিশ্ক্র ৬। 

৬। শিবচন্দ্রের ই পুর, মণিমেহন ও ৩য় শশিড়ুষণ উ হয়েই নিঃসস্তান। 

৬। শস্টুচরণের চারি পুথ। ৯ম চন্দকিনণ (০) ২ ভেতর, ৩য় গোপ্!ল 

ও ৪র্থ মহিম ৭। 

৬। গিরিশ্চন্ছ্রের দুহ পুত্র মভাদেন ও সহদেস ৭। 

৭। মহাদেবের এক পুত্র মাাশচন্দ 5 

৭। সভ্দেবের এক পুর চারুচন্ত্র ৮1. 

চেতল চট্টোপাধ্যায় বংশ 

ুক্তগ্রদেশের হামিরপুরের ডক্তার শ্ত্রীইক্দ্রভভ়ষণ চ০উপাধ্যায় 

চ.৮,৪০ 7০৮ মহাশয়ের মংক্ষিপু পরিচয় 

(ইঁহাদিগের বংশ।বলা ৩য় পরিশিষ্ট ২৬৬ পুঃ ডরষ্টব)) 



বাঙ্গর বাতিরে ও প্রবাসী বাঙাল ২৯ 

চেল চট্টোপাপ্যায় বংশ 

জ্বম সংশোধন হঃ ৩য পরিশিষ্ট ২৬৬ গঙ্গার ক্স! সত হন্দু সদ 

স্থলে ইন্দভূনণ হহবে। 

ড্রাক্তার ইউন্ধাভষণ চট্রোপ ধা।য়ের পুর্ণন নিবায় পদ্দমান জেলার ভা 
ইহার পিতামত বিহারীলাল চট্টোপাপায় পাঙ্গালংরেশে প্রথম লেবীর 

শনণর দালাল চিপে এবং জোঞ্রামে শাড়ী নশিম্ম।ন করিয়া তথার বমণ!5 
করিতেন । এ বাড়ী এখনও অসংস্কত অব্য দগ্জায়মান থংকিয়) 

তাভ।|র পুর্দস্মতি রক্ষা করিতেছে । 

ডাপ্তর ভশ্বভুনণ ১ট্রাপাপাায় সভাশায়ের দিত) কষ্নাথ ঈট্টোপাপা য় 

ত।শয় জৌগ্রাম ৬ইতে যুক্তগাদেশ গ্রাথম আংযেন ও পোষ্টাল ধিহাগে 

কম্ম করেন । কাধ্য ভভতে অবচর 2াভণর পুুকদ তিনি পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন । 

বর্তমানে ঢাক্তার হন্দ্রভুণ ৮ট্রোপাধায় মহাশয় কাশীধ তম সিধনির 

ব।গেণধত্রকটীরগন।মে বাড়ী শিশ্মাণ কারয়াছেন | তিনি শ্যামিবাবুল ঘা চু 

নিবামী শ্পেন্্রনাথ মুখোপাধায়ের জোষ্ঠা বঙ্গাকে বিবাভ কপিয়াচেন।, 

উপেন্্রমাথ মুখো তাহার তৃতীয়! কগ্গার বিবাভ দিয়! স্বরুত হজ ভহয়াছেন। 

ইঞ্জভূষণ বাবুর মপ্যম ভ্রাতা চক্রভূষণ টে পাধ্যায় এম্ এএলুটি, নারি 

সেশন্রাল মেডিকেল হলের স্বনাম এাশিদ্ধ ৬তুপমীদ1স মুখোপাপা।য়ের কঙগাকে 

বিবাশ করিয়াছেন । তুলসী বাবুর পুণের নাম শ্রীউম।চরণ মুখেপাধায়। 

»ন্ভূষণ বাবুও খেনারসে গুহনিস্মীণ করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন; ভিনি 

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে 5৪010787905 শিক্ষক | পর্তয।নে (গা রনাপুর 

জেলার অগ্তর্গত ডিওরিয়! কে, ই, ভাই স্ষলের প্রথম ১ কারী শিঙ্গব পে 

নিধুক্ত আছেন। শিক্ষা কামো তাহার বিশেষ দ্টত। আছে 1 

শ্ীষুক্ত চন্দ্রভূষণ চট্টরেপাধ্যায়ে? গোস্টা কগ্টার সহিত গোরক্ষপুর নিবাস 

শ্রীযুক্ত কালীপ্রমন্ন মুখোপাধ্যায়ের ভূতীয় পুজের বিবাহ হহইয়াছে। তাহার 

পর ক।লা বাবু স্বরুত তগ্গ হন। 



্ঃ সঙ্গ নির্ণয়-_বঙ্ঠ পার শিষ্ট 
৬. 

চেল চট্রোপাধ্যায় বংশ 

শ্রীধুক্জ টি, পি, নিও ৬ ব, রেলগেট কথ্য করেন 

এবং বিভ[রীপুরে বাস করেন | ইনি ভুক্ত নিক বাবু .জাপুজে এবং 
ইহারা স্মহাব কুলীন ভিলেন । | 

ডাক্তার পগগ্তকুমার মখোগাধায় এল্ এমএস বিপিলীর একজন সগ্জসিদ্ধ 

ডাক্তার । ইনি বেরিদীতত ঠচিনুধা কুটার? নামে গৃহ নিম্মাণ করিয়া 

তথায় বসবাস করিতাচগিন | হি ইন্দ্র বাবুর পরিচিত | বগপ্ত বাবুর কুপ- 

গচয় ও বংশাবপী পরে দষ্টবা। 
বেনারস ৪১৭ নং, শিবালয় শিবাতা আহাদ কুণীন আবসর প্রাপ্ত ভা ভ্ীধুক 

বার পাভাছুর গোগেন ঘন গটোপা।পায় সম্পকে তন বাবুর কট জাতি | 

হন্দভূমণ বাবু দুগ্গ্রধেশের বালিয়া, পো পাচ্ছতি বভ তগলায় সরকারী 

চক্র ছিলেন 5 বর্ঠননে শিবিলা হতে বদলা ভইথা সুক্তগ্রদেশের 

ভ|' শরপুর “চষ্টারী ত সপ হশের বনা512111 501860])র শশ্য করিতেছেন । 

ইন*ত550৯€ 027 768007210ন1মে একখানি পশ্তকের প্াঞ পিপি রচনা 

করিয়াততিন। তাঁর নিচ দা ত। শীত “বগদ ৮টাপাপায় (প-এস্গি ৯১11521 

(১1165177151, 0009৮271 ১১11167 ৬1111) 10111701100, 

পল পাত্রার সঙ্গান 
হ।নক্ত ভন্দভুনণ ৮টেপাধা।য় নশাশয় তাপ কুলান। উঁভার ৩ পুর ও 

১ ৯1 ভা পুর আবজ্য়বুম।র চাট্রাপাদযার (00007780026) লঙক্ষো 

লকতরনাতীয়েটে কশ্প করন ও পয়য ২ম বংসর। দ্রিহীয় পুত্র বয়স ২১ 

বহভার,বশিষট পা্ধের বয়ত ১৪ বহগর | ছা! বলার পম ১৫ প্র ৪ কনিষ্ঠ! 

কুল বয় ৯ বনুসার | উতর জা পধা [পসঃভ(খাগা ভোঠ্া বন্যা রে 

হ্ীপুক্ত চন্দ ভুলণ 501পাপ্যায় এম এ, এল-টি | তালার শিবাশাযাগা 

021৮ পণ হ্গীপ তাচবাণের (1516 [71510111766 $1551110) পয়স ৩৫ বতসর। 

৮25৩ 12 ১১2০ 
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৩২ সন্ধা নর্ণয়__ব্ঠ পরিশিষ্ট 

কিশোরীলালের কুলক্রিয়া 
১ম: পগ্যা শরত্কুম।রীপ মণিরামপুর্র নিবমী। ৬কীদ্ধি গঙ্গোর্ পুব ৬মৃত 

শাল গঙ্গের (খডদা মলের হাব কুশান ) সাতিত বিলঃই চঠয়]ছিল। 

তিনি সন্যামিনী "সাধু মা” নামে পরিচিত এখন প্লান অবপ্ত।ন 
করিতেছেন । | 

হয়া কগ্ঠা শিরে!দার ঢাব। বিক্রমপুর নিপাসী ৬ চন্দকাষ্ঠ গঙগের পু 
৬তারাশাগ গঙ্গোর (খড়ণা খেশের স্বর কলান ) মুভত পিলাশ হভয়াছে। 
হর এক পুর ও এক কঙগা এনাবাশা | পুণের নাম গভাসচন্দ (অপাসক 
শক] স্ট্রাচ্যা মহাশয়ের কনগাকে বিবাভ করিয়াছেন) । 

য়! কন্যা মনোরমাপ যদ্বনাগ পণ্দো।ণ পুর অউপেন বন্দো (খিদা 
27পর স্ঙ্াৰ কুলান ) সঠিত শিপ[ত ১ঠয। ছিল | উতর এক কনা! গামা 

পর্দপপুর কুশাকাশি শিপাসী হ্ীতশাপ এুখোগাবায়। বন্রমনে তিনি 

দলা পেন, টাগাগঞজে হোমিওপ্যাথিক ভাভণর ৬ চাকুকে। 

(কাশোরালালের প্র ও পৌরাদির পরিচয় 

১ম (চণশ্গগ্রসাদের (জগমাথ ঘোন বো দত গে াকুরিসা ) ভিন পুল ও 

25ন কন্া!-ম্পাংশ্রশ্খর, লিন, শা ০1০ ৮এসণ, পম্প, এল” শ্ুশেখর 9 

হপস়েদী। এব | 

১ পসশ্তকম!পের (বেরিলা ১৩ 8 ১৯পি নত যোহাশ শির রোড) 
শবাশাপুর,) কলিকাতি) 5 কন্টান কমলা, মুন! ও লায়। এ৭। 

১ম! +%1 কমলার হেপিনীপুর্ব ছোলার পরা গ্রামের ৬শশি মণ রঙ 

১০ট।প।পা1য়ের পূজ ইাকানাইপ্গাল চট্পাপযায় বিতর সুচি বিবাত 
হয়া | কানশাভ বাবু স1:551251321711611,23716 0০, কলিকা ত। 

শরকুমর পড় পাবু। হঠাঙার এক পুর নপয় মটিক ৪ এক কঙ্তা ইপ। 
আিপাতিতা | 

»রা! কন্ঠ! মমুন!র মালকিয়া নিবাসা মাপবক্ষষঃ চটোপাপ্যায়ের পুর 
শক ।লিদ!স চটে পিএ, বিল (মহকাপা মানেজার নানি & ও] 
০০, 07০৪, 1%) ০. ৮1552] 1২7৮১ 071011012, ) রণ সহিত বিপাত 

»ভযাত | কাভার 'একটী কচ] বত ৪ পইভার | 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাশী বাঙ্গালা ৩৩ 

জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় কামদের পণ্ডিত বংশ 
ওয়া কন্টা মায়ার 8।এ বওয়ালী শগুল রোড, কালীঘাট পোঃ নিবাসী 

ল্রেজ্জরনাথ চট্রাপাধ্যায়ের পুঞজ অমলকুমার চট্টোপাধা।য এম-এসসির 

সঠিত বিবাহ হইয়াছে । ইঁছার। ভঙ্গকুলীন। 

বসন্তকফমার মুখোপাধ্যায় ১৯মং চঞ্বোড় রোড সাডগ, ভবানীপুর, 

কলিক।তা নিব।সী ৬দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধা যর কাকে বিবাত করিয়।(ছন। 

(দশেক্রশ।থ স্ব শাব নৈকষ্য কুপন ৬তাঁরক গঙ্গোর বংশধর | হদবেন্্রনাথের 

২ পুরে ৩ ১ ব1-- জ্যেষ্ঠ পর হাধা রেন্্রনাগ গা এম-এ শিপ্যাপক ভাগননাথ 

কলেজ, ঢাকা ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনিল গঙ্গো এমএ মনাতিনদন্ধ ধলেজ, 

লচোর। 

কিশোরীললের তয় পুর শরঞ্চন্দের » গর্ধ অনলবুমার (৭০৫ 

হা) 0010১ 08100162), শপাইকুমার (০৮1তহণতা, এ৫ন]442 00্ট, 

শ৪1 ৩1] (স্বামী শ্রীচক্রপানি »টরোপাধায়। এং ১২সি স্কুল রা, ুবাশীপুর) 

৩৭ । 

৪র্থ ছেমচন্দের (৫8 নং চমেমা বাখফটুকা, কাশী) ৩ পুজ-শৈলেশ্বর 

বিশ্বনাথ ও রাজচন্ত্র এবং ৫টি কহ)1--মনীফেণী,ভিমানী, তটিনী ও মন্ধ্য। ৩৭| 

৫ম স্মুরেন্্নাথের (ঠিকানা ৯৮।৮ নং অশিনাশ বা।নাজ্জি লেন, শিবপুর ), 

৫ পুত্র-স্ুশীলকুমার, শিশিরকুমার, শীতলকুমার, সমীবকুমর, লালু ( স্জী/ব- 

কম।র ) ও ছুই কন্তা__লীবপ্য ও শক্তিময়ী (অঃ বিঃ) ৫৭ 

৬ষ্ঠ সতীশচন্দ্রের (নং ৯৪ কেদার বস্তু লেন, শুপ[নাপুর )৯ পুত-ুরারি- 

মোহন, দীপ্বেন্দুকুমার ও শুভেন্দুকমার এবং ১ কন্তা ভপত্বী মী সত্য- 
নারায়ণ বন্দ্যো (নৃতন বাটা জন।ই) ৩৭। ূ 

/(৫গ) 



৩৪ সম্বগ্ানর্ণয়- ষষ্ঠ পরিশ 

জনাই গজের মুখোপ্।ধায় _কামদেব পঞ্থিত বং 

সত্ীযু্ত সতীশ চন্দ্র মু্খাপাধ্যাচয়র জগ ইং ১৮৮৮ মগের 
অক্টোবর । ইনি ইং ১৯০৯ মলে বি-এ এবং ইং ৯৯১৫ ১ালে শিবপুর 

ইঞ্জিণিয়ারিং কলেজ হইতে 73. 15. পাশ করিয়। স্বাধীন কপট ঈরী বান 

করিতেছেন। | 

মূর।রির কগ% কঙ্গ।বতা | তগতার কন্ত। র/ইমনি। 

৭ম যতীন্রন(থের কনা গায়রীর স্বামী ৬অক্য়কুমার চট্ে।পাধায়! 
যতীন্দ্রনাথ [২6112] $1011571)610516106116 বত 1061]1ত কা 

করেন ৩৭ । | 

৮ম বিনোদের ২ পুত্র অবনীকুমার ও অসমকুদার (৬৩ নং শগোগল 

মল্লিক পেন, কশিক।তা, পো বহবাজ।র) ৩৭ । 

দীননাগ মুখোপাধ্যায় (শ্বভ'ব খড়দহ মেল) 

দীননাথের ৫ পুত ও এ কন্ঠা-পর্চ।শন, ভুবনমোহন বংশ হাব (বাগন।ন), 

কুষ্ণধন (শিবপুর), শশিভূবণ (শিবপুর) ও ৬পপ্টারাম বংশাঙাব (শিবপুর) ৩৫ | 

পঞ্চ|নন (১সি ননরাম বন্থু সীট) সত শিবচন্দ্র (ভগ), পশু তিনাথ, টা 

ও অমরেন্ত্র ৩৬। কন্তা লালাবতী, সরন্থতা, ইবিপ্রিয়। ও গোৌরীবালা , 

কষ্ধন (নং ৪৮৬১ সরকুলার রোদঃ শিবপুর) স্ুত অনিলকুমার, 

অবনীকুমার, সুধীরকুমার আর ২ পুত্র ও ৩ কনা ৩৬ | 

শশিভুমণের (৮:1০ 5017 1160£ 0৪11705, ১০২ নং ক্লাইভ স্্রাট, 

কলিকাতা অফিসের উচ্চ কশ্মচ।রী) ৩টি গৃ্। ও ১টি কা-তোলানাথ, 
পঙ্কজিনী, শশাঙ্কশেখর ও অমরনাথ ৩৬। শিবাস-_চৌধুরীপাঁড়া, শিবপুর । 

বিবাহবোগ্য পাত্র 

১। শ্রী শিশিরকুমার মুখে|? 18010 151181116515 22908101127, 

২ শ্রীন্ঈধাইকুম!র মুখে, 21580517 5591071) ০9010 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ৩৫ 

জনই গ্রামেব মুখো।পাধ্যায়-_কামদেব পণ্ডিত বংশ 

শ্রীশেলেশ্বর মুখে 10150 5015121020110081 [06109102)051)1, 

5৬ 1)511)1. 

৪) | 

৪। শ্রীঅবনীকম।র যুখো পৃ. এ, পড়িতেছেন। 

৫ শ্রীসতীশচন্ত্র মুখোর পুর শ্রীমুরারিমোভন মুখে | 

বিবাহযোগ্যা পাত্রী 

১। কানাহল।ল চট্টোপাধা।য়ের কণ্ট। শ্রীমতী ইল। দেবী--নয়স 

১৬ বৎসর । 

| শ্রীুরেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্ত! শক্ভিময়ী--বয়ম ১৮ বৎস্র। 

জ্তাতিগণের বংশাবলী 

ভচ্দ্রশ্ব০েরের পুত্র শ্যামন্ত্ুন্দঢ্েরের (২৮) ধারা 

২৮। গ্ঠামন্তুন্দর স্বুত গৌবীচরণ 'গরতৃতি ১৯ । 

১৯। গোৌরীস্ণণ ম্থত সীতারাম ও টিকারাম ৩০। 

৩০ | সীতারাম শ্ত ন।বায়ণ ৩১। তৎমুত ৬ভতিনকড়ি, ৬নকুড, ৬শ্যামসুন্দর 

ও ৬্রয়নাথ ৩২ । 

৩২। তিনকড়ি স্থৃত জলধর, ৬বল।ই, ৬গ্রামথ, ৬সর্ববাণী ও সান্তোষ ৩৩। 

৩২। নকুড় সত বিজয়, ননী, পঞ্চ ও জটিল (ভেদ) ৩৩। 

৩৩ | গ্ঠ।মন্ুন্দর ন্তত ৮বটকুষ্ ৩৪ | 

৩৯ । প্রিয়ন।গ সত রাণুপদ ৩৩। ঃ 

৩*। টিকারাম সত ৬উম।কান্ত, ৬কুঞ্খকান্ত ও ৬কালীকান্ত,৩১ | 

৩১। উমাকাস্ত সত ৬চস্ীগ্রমাদ (উমাতিলা--জন1ই) ৩২ 1 
৩২। চণ্ভীগ্রসাদ ছুত ৬রাখালদাস, ৬ভূবন ও ৬গোবিনচ্ ৩৩ । 

৩৩। গোবিন্দচজ্জ মুত ৬মন্মথ, গ্রমথ ও মাখন (৯১এ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ও 

উম1€ভল1_জনাই ) ৩৪। 



৩৬ সগল্গনির্য--বষ্ঠ পরি।শঙ্ট 

জন! হা!মের শুখোপাদাায়-কামতদব পণ্ডিত নস 

পাত ফাতঙ্গান্সিয়ার ও অন্ডিট!র 

ভ্মল্মথনাথ মুখাপাধ্যাক় 

ইনি ভুগলী গেলা অনুগত জনাঈ গ্াসেক এসিদ্ধ মদ প;য় বণন্ের 

৬এগো পিশচক্র মুখে গা প্ণায়ের (ভা) পু । জনা ৮ ১৮৮৩ 28. | ইরা 

খড়দহ মেলের কামদেপ পাপ্রতৈর সন্তান স্বহাশ ঝুলীন। 

শন্বাথপাবু স্বীয় প্রাতিতা ও কম্মশর্তির বলে বাঙ্গালীর মপ্য একজন 

বিশিষ্ট বাবসায়ী ও 'অর্থনতিবিহ বলিয়া প্রঃত৯। এঙ্শ এ পরিয়াছিলেন। 

কল্মভাপনের পথমে তিনি একটি হউরোপায়।ন অন্িটাসফাম্মে 2খুরী আহ? 

করেন পরে চাকুরী পরিত্যাগ কিয়) এম মুখজ্ভী এপ কোম্পানী নখে একটা 

অনট ফাম্মখুলেন। বাঙাল] অভিটার ফান্য গমুঙের মণো হা স্ব্ন।পেক্ষ। 

পুরাতন । তিনি স্সাঈটি অন রেজিষ্টার এক উন্ট্যাপ্টস্ গাতিচিত করেন 

এবং শারিত গহণমেণ্ট কহ, ক প্রতিভিত গ্রথন হগ্ডিয়ান একা ছন্টেন্সা বোর্ডের 

সদস্য নিধুক্ত হন বাণ স্পক্াস্ত বাপরে হদন্তের জগ 5 পণমণ্ট অনেক 

বার তাহার মাহায্য ৩ পরামর্শ শরণ করিয়াহ্রিপেশ। তিনি কএকটা 

ভারতীয় চ।! কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও টিপেকু? ভভয়াছিেন | তিনি বেঙ্গল 

মেণ্ট।ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও কণিকতা! ইন্সিওরেন্স শিদিটগের কারা 
পরিচালনা করিতেন ও হাছার ডিরেইর ছিলেন । আহ 
পৃঙ্গপোবকতায় বল দেশীয় শিল্পের উননন্ঠিশিধান ভুইয়া ছিল | 

তিনি ১৯৪০ া ১২ঠ ভুলাই রতি ১টা ১০ মিনিটের আময় 

কলিকাতা এশগিন নগিং হোমে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার 

বয়স ৫৭ বৎসর হহয়।ছিল। 

৩৪। ৬মন্মণনাথ সু অনরেন্ধনাণ, বীরেনরনাথ (অংবি), চন্দ্রনাথ (অঃবিঃ), 

রাজেন্দ্রনাথ,নুপেন্্রনাথ ও সমরেন্দ্রম[থ ৩৫1 41 ইশির! দেবী ও জ্যোতীম্ময়ী 

দেখা (অঃ বিঃ) ৩৫। 



বঙের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ৩৭ 

চট্টোপাধা।য় অবসপী--মধুক্ুপন বংশ 

5৫ | অমরেন্দ্রনাগ সত অজয়ন!গ ৩৬। 

অমরেন্্রশথের বিবাহ জনাই নিপাশী শ্রীস্তশীল বন্দে।পাধ্যায়ের কনা 

কমল] দেবীর সন্ঠিত হইয়াছে । 

ইন্দিরির বিবাভ নিবপই দত্তপুকুর (পর্ভমান গডডপাড। কলিকাতা) নিবাসী 
শ্বীভুপেন্্ চট্টোপ।ধ্যায়ের সভিত হইয়!ছে। 

৩৪ | গ্রামথন1গ (নিও স2) | 

5৪1 মাগনলালের ৪ পুরে ও ১ কন।।-দ্বিজেন্দরনাথ, মণীন্দ্রনাথ, তপেক্নাথ, 

হ্নমারাণী, ও মণিকল।ল ৩৫। 

মাখনলাল ১৪ মং ক্রাউত স্রাট, কপিকাতা আননময়া এজেন্না 

লিমিটেডের ডিরেইর | 

৩১ । কৃষ্ণকান্ব নাত পঞ্চানন ও ভরনাথ ১৩ । 

৩২ | পঞ্চানন সুত মচেন্স, দীননাগ ও জগন্ন।থ 5৩ । 

বিবাহ যোগ্য পাত্র ও বিবাহ যোগ্য! পাত্রীর সন্ধান 
(স্বভাব কুলীণ খড়দ্ (মল) 

১। ৬মন্মনাথ মুখার পুর শ্রীবীবেদনাথ জমিদার ও বাবঙাদার 

এ ১ ১. শ্রীচন্ত্রণ।থ এ ্ 

এ। & কগ্ঠা শীমতা (জ্যাতীম্ময়ী দেবা 

৪1 শ্রীমাখনলাপ মুখোর পু শ্রীদ্বিজেন্জণাথ জমিদার ও বার্চা।দ! ক 

চট্ট্রপাধ্যায় অবসথ্ী--মধুসুদন বংশ 
ষ্ঠ পরিশিষ্ট ৩য় ৭: ১১পুষ্ঠার মংশো।ধিত এবং পরিবদ্ধিপ্ত তাপিক। 

ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্বপিত | | 

হূর্গ। গ্রামার স্থত রামকমল (এটোয়! ও ক।ণপুরা, গ্রন্নকমল (টয়), 

যাদবকমল (এটে।য়! ও আজমীর) । 



৩৮ সন্গন্দনিণয়__বষ্ঠ পরি শিষ্ট 

চটে।পাধায় অবসথী-_মধুস্তদন বশ 

অবিনাশ (উন্তরপাা ও রী16) গ্রাথমে বোর্ড-অব-রেঞ্টিনিউ, বেগল 

পরে বিহারে কন্ম করিয়। অবসর গ্রহণ করেন। 

গ্রস্কমলের ছুই পুর হরিমোহন ও হরিচরণ উভয়েই এক্োয়। বাসী। 

মাদবকমল সত আশুক্তোষ, বঙস্কুবিহারী,। মৃত্যুঞ্জয়, কালিদাম+৬ রিদম, শিব, 
লঙ্ীনারায়ণ ও রঘূৰীর, ও এক কন্ঠ সবস্থতী। সকলের নিবাস বালী। 

মৃত্ায় সত পশমাপী, উন্দৃভৃষণ, রুষঃ ও বিধুঃ এবং ছুই কগ্টা। বড়নবী ও 

মোনামণি। সকলের নিবাম বালী। 

বড়নবীর (শীঙ্তাগবালা) পিবাভ দিভী, ইটাপী নিবঃস] ভূপেন্দ্রনাথ 
শ্টাচাধোর সহিত শইযাডে | নবী পর্বনানে বাশীতে বাড়ী নিন্মাণ 

করিয়।ছেন। ৬সোনামণির বিবাত গোমত বীরভূম শিশামী পশুপতি 

বন্দর গাভত উইয়!ভিগা। 

কাপিদাস শত পরমেশ্বর (নিবাম বালী)। 

ভপিদ19 (নিবাম চিনা পাড়, বালট গত ১ম ডাক্তার কাশীণ।থ 

১[.13.১1).17.ন.১বালী হাসপতিগ, ৩য় বিশ্বলাণ 13,501078, এজ 

[001৮51516চ (21051116৩া হারা ও 0০. হ217180111) 9 ৩য় ভূতনাথ 

(55515 11117901011 & 0০, 1,005 ক ২15, 0০,১10, 081011119. 

অফিসের কন্মচারী)। | 

কাশীনাথের প্রথম পক্ষের পুত্র মোহনলাল 7,8৫7 »য় পক্ষের পুত্র 

শো হনলঙ্জটা ও « কন্টা পুষ্পরাণী ও বাণারাণী।, 

বিশ্বন|ণর পুত্র চণ্জীদাস ও ৩ কন্ঠ! তৃপ্তি, ভলি ও শিশু কন্ঠ 

ভূতনাথের ২ কন্তা--অঞ্জলি ও বন্দনা 

হরিদাস চট্!পাপ্যায় বিবাহ করেন দাওয়ণগাজী স্বাট বালী নিবাসী 

পেগর গাঙ্গুলী ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্তা। শ্রীমতী 

ক্ষেত্রমণি দেবীর সভিত | 



বঙ্গের বাহিরে প্রবালী বাঙ্গালী ৩৯ 

অপগথী-_মধু চট্টো ও অখসথী--রবিকর-__মধু চাঁটে। 

কাশীনাথ ১ম পক্ষে বিধহ করেন বশতল]| রিষর। নিবাসী রায় বাহাদুর 

কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২য়া নাতনী (ললিঙমোহনের কণা) সুবাময়ী 

সহিত। বয় পক্ষে বিব'হছ করেন মাহেশেক পরাণ গাঙ্ুলীর ২য়া কন্া 

বিমলার সহিত। 

বিশ্বন।থ বিবাহ করেন উত্তরপান্ডা নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখে।পাধ্যায়ের 

দ্বিতীয়! নাতশী (ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ) তরুবাল।র মহিত । 

ভতন।থ বিবাহ করেন বেগ্বাটীপ জমিদার যতীস্নাগ বন্দোপাধ্যায়ের 

(মম বাবুর) তৃতীয়া কন্ঠা উমার সি । 

বালা নিবাশী শ্রীহরিদ।স চট্োগাধ্যায় মভশয়ের নিকট অন্ুসন্ধ!নে 

মংগৃহীত। ত!ং ২২৩৪২ । 

অবসাথ্ী চট্ট মধুসুদনও অবসথ্ী চট্ট রৰিকর 
প্রুখ চক্দ্রশখতরর ভ্রাত1 মধুসূদন সঙ্গঢ্জ্ধ মন্ভবা 

৬্ঠ পরিশিষ্ট ৩য় গণ্ডের ১০ পু্গায় আগামীবের শ্রীযুক্ত অমরন!থ 

*ট্রোপাপায় গ্রাদধ তালিকায় রপিকর ১৭, বিষুড ১৮, কেশবাচাধা ৯৯, 
বাঙ্গদেব (১ম। ২০১ জয়দেব ২১, মধুস্থদণ ৬ উত্তীতশুখর ১২, মরস্ুদন সু 

বিশ্বনাথ ১৩, লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ৬ত্ারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তুক 

বরনগর (বরাহনগর) কুটাখাট বাস্ত। হইতে ১ল! পৈশাখ। ১০১০ সালে 

প্রকাশিত অংচং রবিকর বংশের কুলজীনযায় দেখ! যায় যে? চন্টানেগরের 

লাতা মধুস,দনের পু রামশরণ ও বামশঙ্কর | বামশঙ্গরের পুঞ হবিরাম, 

তত্পুর্র রামচর্্ ও তাবট।দ (খস শোলক, জেল। বরিশাল) স্রক্লাৎ অমর 

বাবু চন্দশেখরের ভ্রাতা মধুস্থদনের বংশীয় নেন বা রবিকরের সন্তান € নেন 

ফরবানন্দ মিশরের মহাবংশাবলী পাঠে অবগত হওয়। যায় যে, অবসর্থী 

»ট্ু পসিকর ও অবগধী চট্ট বিশ্বন।থ, শেন অর্থাৎ ১১৭ সমীকরণে “শষ্ঠ কুলীন 



৪০ সগ্বন্গনির্ণয়__বষ্ঠ প'রশিষ্ট 

অবসর্থী-মধু চট অবসখী_রবিকর--মধু চকে 

বলিয়! আখ্যাত। এহ বিশ্বনাণের পিতা মধুহদন ৯৩ সমীকরণ শ্রেষ্ঠ কুলীম 

মধো গণ্য। মহাপংশাবলীতে এই মধুস্ছপনের পিতার নাম সাই 

দু হয়। | | 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনিলবিইরী চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্এস্ কর্তৃক রশি 

পুরাতন কুলজীনামা পুনরায় অন্সন্ধানে দেখ। যায় যে, মধুহদনের পিতার 
নম শুভাই) তংপিতা। সতাবান, 5২পিত। তপন, তিৎগিতা গোবদ্ধন। 

ভৎপ্ন্তা দোকড়া, তৎপিতা স্র্েশ্বর, তৎপিত। গাভী, তৎপিতা বভব্ধপ 

(বল্ললখ গ্রাথম কুলীন)| বিশে অন্ুমন্ধাননে জানা যায় দে, এই মধু চট্টুই 

এডদহ মেলের কুশীশ ছিলেন । যথ-- যোগেশ্বরের গত পাভয়া 

নধুর মঙ্গ উত্যারি। তর ইভার। চট অবসণা ধুদএর ১স্তান রাধিকার 

চান্ত।ন নভেন। 

মন্বন্ধানণিতয় মুল পুস্তক তয় সংস্করণের লিখনানিসারে অখর বাবুর পধ্যায় 

চংখ্যা। ১৬ হয়।  যখানিদক্ষ ৮১ সম্লোচন ৩ মহাদেব এ, হলধর ৪, 

কুঃদেব ৫১ বরাত ৬২ শীঠপর ৭, বভবাপ ৮৯ গাভী ৯ সকেশর (অবগগী) 

(দোকড়ি ১১, গোবদ্ধীন ১০১ তপন ১৯৮, সতাবান ১৪, সভা ভ ১০, মধুজদন ১৬) 

বিশ্বনাথ ১৭১ (এই পরাস্ত সমন্ধণিপয়ে দু ভয়) উতৎপর অমর বাবুর তপিকা 
অন্ুধাধা-শিবচন্ত ১৮, বাস্থতদর ১৯, পামগপোো গাল ১০, রমাকানস্ত (প্ামকাস্ত) 
৩১, »ভার[ম ১২১ ব[জলারায়ণ ১৩, দুগ।ুসাদ ১65 শাধবকমলা ২ ৩ 

শমরনথ ৩১৬ 

ভতারসকশগি 57ট্রাপাপাযায় কর্ঠ ক 171010)6 1১765৭5) 138771121015 হইতে 

গ্রক!শিত তালিপায় ৬ন্াবকমাথ চট্টোপাধ্যায়ের পায় সংখা! ৯৭ 

দুষ্ট হর। ন্তরীং ১১ পুষ্টায় লিখিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টাপাধা!য়ের পগ্য।য় 

সংখ্যা 2 ভঞযা সঙ্গত বোধ তয় না। | 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৪১ 

র/য়গড় হঠ্টার্ণ ষ্টটস্ এজেন্সীর প্লিড।র 

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখাপাধ্যায় বি-এ, বি-এল মভ1শয়ের 

বংশ ও কুল-পরিচয় 

মুং ফুং সুষেণ প্রমুখ বীরেশ্বর বংশে 

রামজাবন ন্ুত রামদেব হ্যাযবাগীশের ধার 
১য় পরিশিষ্ট ১ম পণ্ড ১১ পৃঃ ডরষ্টব্য 

বীরেশ্বর সতত জনাদীন ২৭। তৎস্তত বামজীবন প্রন্থতি ৯৮1 রামজীবল 

সত রামদেব ভ্যায়ব।গীশ প্রভৃতি ২৯। 

র/মদেব সত শিবনারায়ণ (উর বংশাবলীর তপিক। পাওয়া যায় নাই), 

রামকানাই ও ব্লামতনু ৩*। 
রাঁমকানাই এর ধার! 

৩০1 বরামকাশ|উ সত বামরুমণ ৩১ | 

৩১ | রামকৃষ্ণ পুত রাখালদাস ও ভুদা 2: 

এই 1 বাখালদ।স স্থত কেদারনাথ (অঃ বিঃ মুত ) ১১। 

০০ । ছুর্গারাস সত বামাপদ ৩৩। তত্জুত রাসবিভারী 28 । 

৩৪ । র।সবিভারী চত ননশকুমার ও নিমাইচটাদ ১৫1 

বামতন্ুর ধারা 

পুরাতন ক্রোডপরে ৮৩ পৃঃ । 

পৈতৃক নিবাপ বদ্ধীমনি জেল।ব গোৌগাম 

| পামতগ্জ সত ভরচন্ত্র, শ্রীাম, শুবদ।স ও কাপিদ।ম ৩১ । 
৩১। হুরচন্ত্র স্বত গ্য।মাচরণ ৩২ । | 

| প্যামাচরণ সুত হেমচন্দ ৪ পূর্ণচন্ত্র ৩৩। 

৩৩ । হেমচন্ত্র শত বিজয় (অঃ বিঃ মুত ) ও বিনয় ৩৪1 

৩৪ 1 বিনয় সত বিশ্বনাথ ও চক্দনাথ 5৫ । 

৩৩। পুর্ণচন্দ শত মন্মথ 5৪ । 



৪২ 

৩৩ | 

২৩২ | 

৩২ । 

৩২ । 

৩১ । 

৩৩ | 

খিক) ] 

১৪ | 

| 

৩৫ | 

সম্বঙ্গনির্ণয়__যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

ফুং শিব।চার্য্য বংশ ৃ 

জ্ীরাম জুত কেদারন।থ (ডেপুটী ম্য।জিষ্্েট ছি 9 যেগেন্- * 
নাথ ( আরার উকীল ছিলেন-__মুক্ু ১৯০৪ খুঈবা ) ৬৯। 

যোগেন্স্রনাথ অপুজক। : 

ক্রারনথ সত শরেন্দ্রনাথ ও শিমাইচরণ ৩৩। 

লরেন্ধনাপের ২ পুত্র ও ২ কন্য।-স্তুলসীদাঁস (মৃত)ঃ মায়া'জলেশ্বরী 

ও গৌরীশস্কর ৩৪। | 
নিমাইচরণের ৯ পুর ও ২ কন্টা_-শহবানীশঙ্কর,শকিশক্ক র, গ্রাতিমা) 

জয়শঙ্কর, বিজয়শ্কর, কুষঃশক্করঃ বদ্দিশঙ্কর, কংনহশস্কর) বেণু- 
গে।পাল, মার! গ ব্যোমশঙ্ধর ৩৪। 

গুরুদ।সের ১৭ পক্ষে পুত ভৈরব, শন 'ও কৈলাস ৩২। 
২য় পঞ্গের পুল লনা টি ও শিবচন্ত্র ৩২। 

০৪রব সুতি সারদা (বংশাভাব) ৩2। 

শু সত বিগুণা ৪ ভিপুরা (বংশাভব) ৩৩। 

ভিগুণ!র-১ম পক্ষের পুত্র মত্যস্রণ ও ছারক!নাপ ৩৩। 
১য় পক্ষের পু রাধাগোবিন্দ ৩৪ । 

সঙ্যচরণ সুত ভুদেব, জয়দেব 'ও বুদ্ধদেব ৩৫ । 

দ্বারকান।গ স্থত দেবব্রত ৩৫। 

রাজচন্জের পুত্র রামল।ল (বংঙা হব), যছুলাথ, মাখনলাল, 

ভির।লাল (অঃ বিঃ রি রি অধর (অঃ বিঃ মুত) ৩৩। 
যছ্ুনাথ ন্ুত করান, জানকী: ও হরিদাস ০৪1 সকলেরই 
বংশাভাব। 
মাখনলাল গুহ বগস্ত ৩৪। 

বসন্ত সতত তারক ও বিশ্বনাণ ৩৫। 

তারক সত জগবন্ধু 2৭ । 
বিশ্বনাথ ভুত কুপাসিন্ধ, ৩৬। 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৪৩ 

মুং ফুং শিবাচার্্য বংশ 

বৈবাহিক সম্বঙ্গ 

৬কেদারন।থ মুখোপাধা|য় ( ডেপুটী ম্য।জিষ্রেট ) জীবনী পর দ্রষ্টব্য । 

নিবাস-__জৌ গ্রাম) জেলা বন্ধমীন। 

কুল-ন্ব গার কুলীন, ফুলে_ খড়দ মেল। 

সম্তান--শিবাচারধা ঠ।কুরের সম্তান। 

এ স্ত্রী--গ্রীমত! সাবদানুন্দরী দেবী ৬শিবচন্ধ চৌধুরীর (শুদ্ধ শোরিয়) 

মধাম। কন্টা। ৯নং মথুর সেন গার়েন লেনঃ কলিকাতা! । 

উ ১ম পুর হ্ীসরেশ্ধনাথ মুখোপাধায়ের আলী শ্রীমতী অনিপাস্ুন্দরী! দেবী 

কুবরা পাচপ|ডার জমিদার ৬মধুস্তদশ বন্দোপাধায়ের কনিষ্া কন্তা | 

ল্রেশনাপের শ্বশুরালয় 67) 1765 95011091 ১1561, 03৪51011119. 

৬মধুসদনের জে পুর ৬বিনোদবিহ।ণী কলিকাতা হাইকোটের 

এটগি ছিলেন । 

এ ১মা কন্যা _৬গিরিবালার সামী ৬রাজেন্দন।থ বন্দো।পাপ্যায় বেলেশিখডার 

বন্দো! বংশের নারায়ণ গ্রামুণ কষ্খচবলতের ধারায় (১৯) ৬গোপী 

মেভশ বন্দোর প্রথম পুর । রজেন্ত্রন!ণ রায়গড়ে বাবসা উপলক্ষে 

বাস করিতেন। | 

হয়া কন্া-৬দেলীপ্রহা দেবীর সামী ৬মতাচরণ গঙ্গোপাপায় বালী'র 

৬তে[লানাথ গোর ১ম পু্। 

ওয়া কন্তা।-- শ্রীমতী মণিগ্রভা দেবীর স্বামী ভগাচরণ: চট পাপ্যায়। 

77-4) 13৩০1010 001)2015705৩ 50661 02101005. - 

ইঁ চতৃর্থা কণ্য।-শ্রীমতী শশীগ্তা দেবী স্বামী শ্রীমাধবরুষ্জ চটোপাধ্যায় 

নিবাস [০ 4) 17118101021 [0৮ 142017৩) ১210095 170৬15712, 



৪৪ সম্বঙ্গনির্ণয়-_যষ্ঠ পরিশিষ্ট 

বেলেশিগার বন্দোপাধ্যায় বংশ ৃ 

এঁ কনিষ্ঠ পুত্র--লীনিমাইচবণ মুখোপাধায় [3,৯58], ১৩৭81 [২৭1211), 

[48510571711 ১০৪৩১ 8801105, স্ী-_শীমতা পাব্টবাল। দেবী, 

জনাই নিবাসী ৬মদনমোহন গঙ্গোপাপ্যায়র এপুমাজ। কন্যা | 

মদনমোতন বাবু তাগলপুরে কাননগো ছিলেন । 
এ লাতা--৬যোগেজনাথ মুখোপাধ্যায় 03, ১১031555815 আতা], 

রী ৬জ্ঞানদ|গন্দরী দেবা 20, 92115813219, [42116 011921)067- 

11901 | ৬%1ি5ন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র “জান ভগ্নী | 

কাণ্তিচন্ড 5৮11)1171010 11055021 ছিলেন | “কান্তি মাষ্ট।র" নামে 

খ্যাত ও বিশেন পরিচিত ছিলেন। 

ববাতযোগ্যা পাত্রপাত্রা 

শ্রী'ঘমাইচরণ মুখোপাদায়ের পুত্র শ্রীহবানীশঙ্কর ও কণা শ্রীমক্তী প্রতিমা 
দেবী । এ 

রায়গড়ের ডকাল 

শ্রীদুক্ত নিমাইচপণ মুখোপাব্যিয় পি-এ, বি-এনল্ প্রদ্। তং ১৫-৪-৪৯ 

রায়গড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী 

এরাজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

বংশ ও কুল-পরিচয়। 

বলশিখ ব্রার বতন্দ্যাপাধ্যায় বংস্ণ 
ন।রায়ণ বান্দ্যার সন্ত।ন_-শ্বঠাব বড়দ 

গ্রথম পরিশিষ্ট ৬৮ পৃষ্ঠা দষ্টবা 

ক্ষণবল্লাত্ভডের (২২) ধার 

কৃষ্বল্পত ভুত বন্ধ্রেখের, রামেশ্বর ও চক্ত্রশেখর ২৩। 

রত্বেশ্বরের ধার গ্ুবর্ণপুর গ্রসৃতি স্থানে বাস করেন। 

রামেশ্বরের বংশ বর্ধমান জেলার বারছ। গ্র!মে বাম করেন। 

২২ 



২১। 

২৪। 

২৫ | 

২৬ । 

২৭ 

হা | 

৮ | 

২৪১ | 

২৭ | 

১৮ | 

২৬ | 

বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ৪৫ 

বেলেশিখলার বন্দে পাধায় বংশ 
চ্শেখর সত রুড্রেশ্বর, রাধবল্ল5 ও রাজীৰলোচন ২৪। 
রুদ্রেশ্বারের বংশাবল! দামপুরে তিনকডি পুরোহিতের নিকট 
আছে। 

রাধাখললভের বংশ বৈঁচি বামে আছে । 

রাজীবলোচন শ্ুত শঙ্গরঃ নিপিরাম, [গে।পাল ও দয়।বাম] ১৫। 
শঙ্করের বংশ।বলী শিবপারে আছে । 

দয়।রাম শ্রত বামন্থন্দ্দ এ এজকিতশা।র ১৬। 

রামনুন্দর স্থৃত হরিনারায়ণ, শীন। রায়ণ (৯) ও স্টদয়নরায়ণ ৯৭। 

হরিন।রায়ণ সুত অন্থিক[চরণ, উমাচণণ ও কঙ্গা অনপুণা (5)। 

অন্বিক।চরণ কন্ত! মঙ্গলা (স্বামী কালা গাশ্ুলী) নিঃ সহ ২৬। 

উম।চরণ সত গৌরীচরণ (ম্ত্রী অভয়জুন্দরী-মশ্ডলাউ হা।মের 

প।লধি কণ্ঠ) ও কন্ঠ! কশপমণি ২৯ (স্বামী চন্দ্র গাঙ্গুলী তৎকগা 
স্থশীল।র স্বামী বেণী চট্টো, শাস্তিপুর)। 

গৌরীচরণের এ পুজ ও ৩ক%--শলিনাকাস্ত (ক্্রী লালাবতী গো যারা 

গ/ম পদ্ধমান জেল।), বৈষ্ঠানাথ,পতিিকান্ত। প্রভাবতা। স্বামী পশুপতি 

কও , তৎপুত্ধ অনিলকূমার), উনাবতী (স্বামী ললিত 
গায়ার! গ্রাম, বদ্ধমান জেলা) ও ইন্দুমত। ৩০ । মেন 

উদযনার|বণ স্ত শুরুদাপ ২৮ | | 

গুরুদ|মের ১ ধষ্ট।-নৃতাকালী (স্বামী কালী গঙ্গে)। নৃত্যি- 

কালার কণগ্ঠা মনেমোহিশীর বিবাভ সদ্ধম[ন জেলার উত্তরা গ্রাম । 

মনে।মোিনীর পুরে নৃগেজ্ মুখো । | 

ব্রজকিশোর স্ুত জয়গোপাল ও শ্রীগোপাল হ৭। 

জয়গে।পালের ৪ পুর ও ৫ কনা শ্যামাচরণ (স্ত্রী কক্সিণা দেবী), 

শসুন1থ, বরন্গমযরী। (স্বামী কৃ গলে), রামধন (জী রাধাপ্ারীন 



২151 

৯17 | 

৮17 1 
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সম্বন্ধনিণয়- ষষ্ঠ পরি শঙ্ট 

বেলেশিখ ডর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 

বারোয়!), মহেশচন্ত্র [(51ৰি স্ত্রী ১ নিতদ্ধিনী, ২ করালী, ঠ খ্যান্তমণি 

(সকলের পিত্রালয় ময়নাগেড ) ও ৪ সর্বমঙ্গল। : (পিজ্রালয় 
চন্দনপুরমেড়ে )] ৩€ চারি কন্ঠ! ভ্রবময়ী, মুন্ময়ী, ম্বর্ণময়ী ও 

মনোমোহিনী (জয়গোপালের এই চারি কন্ট/কেই হষ্ন!গোড়ের 

শীনাগ মুখোপাধ্যায় বিবাত করেন ) ২৮। 

শগ্ুনাথ সত ভরিচরণ (০) ২৯ | 

ব্রহ্মময়ী সুত দীননাথ গঙ্গো (০) হ৯। 

ঠামাচরণের ৫ পুরণ এ ৩ কগা-রাধামেহন (নী লবঙ্গলতা- 

শান্তিপুর), ভ্ুপনমোশণ (ক্সী তাবরামণি (৯), লালমোহন [স্ত্রী 

বামনুনাব]ভিগুপন।, হতকন্যা। কুক্থুমকুমাবীগ, স্বামা ঠাকুরদাস 

মখে। (»)]টাদমে তন, গোপীমোহন (আরা কুমুদকা মিনী, শাস্তিপুবের 

সবদবিগ্কা বিশ।রদ পণরুনণ "গাস্বামার কন্তা (সনঙ্ধনিণয় নর্থ পরিশিষ্ট 

১ম খণ্ড ৬৯ পুষ্ভ। ) খাম!ভন্াবী (স্বামী রামকুমার গ ঙগাঃ ততৎপু্ে 

হরগোবিন। ও ক বিশেশ্বরা (০), ভরাগো বন্ধের পুন দেপেন্দ্র), 

কম করা (স্বাম। আহ গাল) এ গঙগেশ্বরা ৯৯। 

পধামেতন শ্রত প্রনকমার জী শিন্দুবাসিনা বাপে য়া) ও 

কা! কদিন] (পামী পাচকড়ি গঙ্গোজনাই ৩৩। 

প্রসননকুমার কত শলানী (6০) পরেশ (০) নরেশ (জ্লী মুণ।লিনী-_- 

মাকাডা)১ পাছিক- শালিমার। শিবপুর লা তিলো হুম! (জদয় 

গক্গার +21)], মপিনা (আ্বামী বু গলে ভোৌএ।ম, ৬ৎপুর 

তারকদায গঙ্গে' ৩১। 

কাদম্থেনখ (ন্গ'সী] পাচকডি গঙ্গো, জনা) এক পুত্ত শ্রচ্চন্জ গে 

ও এক ক প্রসাদ দস ( স্গামী ক্যা 5ট্) এড়েদভ ৩৯। 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৪৭ 

বেলেশিখড়ার বন্দ্যোপাধা।য় বংশ 

৯৯। গোপীমোহনের ৩ পুর ৪ ২ কলা-৬ব।জেন্্র (জী ৬গিরিবালা 

৩৬ | 

*৪)০ | 

৮ | 

২৫১ | 

জৌগ্রমের ৬কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ভেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
কন), শ্বরেন্দ্রনাথ (১ম। শী শশীলা--জনাই,২য়া সী কাত্য!য়নী- 

ম।পীপাড়।),জ্ঞানদ|য়িনী। (স্বামী এককডি গঙগে!-ড৮1ই), যে।গীন্জ 

(১ম জী কালিদাসী--মিমশ।রী গ্রাম-_নদীয়!, ২য়া স্্ী মনোরম 

__বিক্রমপুর্) ও নন্দগ।ণী (স্ব।সী পার্বতী মুখো--জনাই) ৩০। 

র/জেন্দ্ের দন্তকপুত্র বারীন্দ্রনাথ ৩১। 

স্থরেন্জের ১মান্ীর ছুই কন্যা সুদর্শন: (স্বাসী পঞ্চ(শন মুখে! জনাই) 

ও নিরপমা(স্ব।মী বিক।শ মুখো-বারাসত,২য়! শ্লীর পুত সত্য ত১। 

যোগীন্দের ৫ পুরে ও ৩ কন্তা-_রমাবতী। (স্বামী অধাময়), ্রাতিভা 

ংস্বামী রমেন্দ্রী, ইন্দ্রনাথ ও লারীন্দ (রাজক্রনাথের দত্তক পু); 

শঠাক্দ্র, জয়শঙ্কর, প্রহলাদ ও শোভি! ৩১ | 

র।মধন সত ত্রিপুর!চিরণ ৪ ছর্গীর্ঠরণ ১৯। 

প্রিপুরাচরণ সতত বিপিন ও বিনোদ ৩৯ । 

ছুর্গাচরণ স্ৃত বল।ই, কা'নই ও কণ্ঠ বিন্দব।সিশী 2০ । 
বল।ই এর ছুই কন্। পালাধত্তী ও নবগৌরী ৩১। 

কানাই সত ভরিবিগাস (])6701 -501)9111151706111 13111-17)6 

011 5০788৩) (৪66৪৫) ও ২ কন্টা গতী ও ীতী ৩১. 

মহেশচন্দ স্থত উপেক্র, অবিনাশ (জী লক্ীদেবীঃ শিবচন্র চৌধুরীর 

৯মা কন্তা। ৯ নং মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকা ত), অক্ষয়, 
নগেন ও কালীচরণ ২৯। এই লক্ষ্মীদেৰী, রাঁয়গড়ের উকীল শ্রীযুক্ত 
নিমাইচরণ মুখে।পাধ্যায়ের বড় মাশীমা। 
অবিন।শ সত ক্ষেত্রমোহন (রায় সাতে), অতুলচন্্র, ভূপতি 8.3, 
ও বিভূতি [4.5০. ৩* | 



সম্বন্গনির্ণয় --ষষ্ঠ পরি শিষ্ট 

বেলেশিখ বার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 

২৯। অক্ষয় সুত গ্রস।দ ৩০ । 

২৯। নগেন্ত্র স্বুত অটল, হরিদ(স ও জোতি ৩০। 

৩০ | ক্ষেত্রমোহন স্থৃত বড় খোকা, নন্দ, বিজয়, সত) ও কুকন! ৩৯। 

2০। অঠুলচন্দ দূত নশী, হঠেটখোক! ও ঝোড়া ৪৯।  : 

৩০। ভূপতির পু কন্ঠার নাম অজ্ঞাত ৩১। 

৩০ | বিভূতির কন্া প্রতিভা ৩৯। ৰ 

১৭। জ্রীগে।পলের 5 পুর-ক্1লীকুমার, এবকুমাণ (০) ও 

চন্বাকমার ২৮। 

১৮! চন্দ্কুমার শু বেণীর।ম, মণিরাম ও বলাই ১৯। ভঠ।রা শিবপুর 

নাসী। 

বিবাহ যে।গা পা ও বিবাহ বোগা। পাত্রা। 

১০ | পাতজেজানাখের দত্ত পুর-ল। পক 00171070001, 1২7152171), 

৩০। স্ুরেন্ত্রন।পের পুর মত্ত ঠা. পদ্িতেছে | আরেক বাবুর ঠিকান। 
31), 1361)11] ৯1110271581765 91) 2201)522715 07100115, 

১০1 মে!গীন্দের পর হপান!প ও শুচী হতাদির ঠিকান। শিখি, ভগন্দী | 

এই পণশর কতিপ্র 

প্রসিদ্ধ বাতির জীবনী 
হাপিশান এ [ক্ষভ্রতসোহন-িহাচর ১৪6৮১ 21 

155] ছিলেন । সোদপুরে কার্যাকালান অবসর গ্রভণ করেন। 

2/ 

পর “রায় সাঙেস” উপাধি পান। 

১৯৯1 শনবিনাশ ১ ভ্পতিভ্ডষণ--1902-5 16111151105 14 21111110. 

001) (081. 0.) 81707072605 এ 911] 111211.5 পায়? 

১০1৭ [০91 গ্রাপু হন । তিনি দ,ঞ&. পাশ করার পর ১11)1)711 
রি রর 0১ ন্ পা 

1:171111)5111)8 06)11525 ভভততে 315. পাম করিয়া 0০৮1, 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৪৯ 

বেলেশিখরার বন্দ্যোপাধা।য় বংশ 

১1-৮1০৪ প।ন। পরে তিনি রাজসাচীতে 7০০06 21021- 

1761 ভষ্টযাঁছিলেন | তথায় অন্তস্থাবস্থায় চুটী লওয়ার পর শ্রীহাঁর 
মুতা তখ। [11019711 8৮11701 পর কলিকাতায় কাভার 

একখানি বাড়ী গাছে । তিনি এাঝোহ] সিতারভাবাত (1050101 

12751509165) 13111017011-- সঃ শিঃ বয় পঃ গ্রঃ খণ্ড ১১২ গঃ) 

এক কনাকে বিবভ করেন। ভুপতিনাথের অন্তুনগণ উক্ত 

কলিকাতা বন অবৃস্থান কারেন। 

১৯ | "বিনাশ স্মৃতি বিভুতিভ্ষণ ১৯০৪ খুষ্টান্দে 17111015106 1, 

1111110271101]এ (021. 10, ) তীয় স্ঠান 'আপিকার করিয়া মহান 

(৮1206 5০110101-5111) প151 ১৭০৬ গুষ্টানে 7.8, পরীক্ষায় ৫ম 

স্থান 'অপিকার করিয়! 15৮. 07960 ১0100115171) পান । তিনি 

১৯০৮ টবে 11147704 91১055105এ 17)9111)16 11015, 

এ 13.৯০,.পাশ করেন। উ৪016171801054 তু, পাশ করিয়া 

কিছুদিন 1165106100৮ (:9116%55এ 1,50101161 ছিল 1 পরে 

1২781160011 11 2011611171105ঞর 171091659০1 ইয়া যান। ১৯১৯৬ 

ু্টাবে সেই স্থানেই [1161111101115 “রাগে তাহার মৃড়া হয়। 

২৯। €গাঁপীমোহন সুত ব্রাঁজেন্রন।থ বন্দোপাধ্যায়- 

0গালীতমাহন [১,৬৬.])র 0০011111211 ছিলেন | এ 1)6191. 

তখন (91001 €১০৮1,এবা 111067 ছিল । তিনি ভারতবতষর আনেক স্থানে 

এবং 7২7108০0143 ক|জ করিয়/ছিলেন | গোগীমোহন রাইপাকে চু, আন) 
১২০০0111111 থাক কালীন বরাজেন্ত্রনাথেকে এক দোকধম করিয়! (পম | 

রাতজন্দ্রনাতেখের চেষ্টায় উহার যুলধন প্রায় লক্ষ ট্রাকায় উপস্থিত 

ভয়, কিন্ত পরেএক কর্ম রীর শঠত।য় তিনি সর্বশ্থান্ত হন | পর তিনি 

বিলামপুর জেশায় ৯দ্দপুর নাশক গ্রামে যাইয়া শণের বাবসা আবন্ত করেন। 



৫০ সগ্বন্ধনির্ণয় -বষ্ঠ পরিশিষ্ট 
চট্টোপা ্ য।য় বংশ (পণ্ডিতরন্্ী মেল) 

ই ব্যবসায় উন্নতিলাভ করার পর ব্যবস। কেন্দ্র রায়গড়ে লইয়। বান তিনি যথেঈ 

অর্থোপাক্জন করিয়/ছিলেন। রেপ ষ্টেসনের নিকট বাড়ী হওয়ায় রেলখাতরী 

গকল বাঙগগালীহ ভাহাকে চিনিত। তিনি পরে।পক।পে মুক্তশস্ত ভিলেন | ঠ1হ1র 

পর যে কয়জন বাঙ্গ।পী রায়গড়ে আসিয়। বসবাস আরম্ভ করেন'গ্রায় সকলেই 

ঠ'হ!র নিকট কৃতজ্ঞ । মাও ৬৪ ব্সর বয়মে ১৯৩২ খুষ্টান্দে তার মু হয়। 

রায়গন্ডের বাঙ্গালী সম।ভা উংহ!প অভাবজনিত দুঃখ মজে কলিতে পারিবে 
না| ড511081 190110*এর পায় আব শম্বান্ত বাঙ্গাশা অমাঙোে 

ও অপর জাতীয় শম্াস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ষ্টাহার বিশেষ তি জদ্টা ছিল 

বস্তর, রাজনান্দগা ও, রেড়।খোপ, কাপাহা ভা, মারঙগত, শক্ষি ও বায়গঞ্ড 
বজ্র নৃপতিমগুলাও ঠাহার শহিত ধশিষ্ঠ মংশর রাখি ঠন 

রারগড়ের উকাল 

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় “ব-এ, বি-এল্ 

মহাশয়ের অনুকুলো সংগৃভাত। চাং .৫181৯৯ 
জ্রস সহশাধ্ন 28৫ পূঃ ৬ পল ২৪ । রা লোন ৯৩ 

শঙ্কর, নিধিরাম, (গোপাল ও দয়ারাম )২৫। স্থলে ১৪; রাভীবলোচন 

সুত শঙ্গর, নিধিরাম ৪ দয়ারাম ৩৫ | [নধিবাম সত গে।প্।ল ২৬। 

৪৭ পৃঃ ১৭ পং--৩০। বলাই এর কণ্ঠ! লীলাবতী স্থলে শীল!বতী ভইবে। 

চট্টোপাধ্যায় বংশ-পঞ্ডিতরত্বী মল 
পদ্মগঙ্ডের (ক) সন্তান 

৩য় পরিশিষ্ট-__গ্রথম খণ্ড ক্রোডপত্র %০ 

(ইহারা এক্ষণে ভঙ্গ কুপান ) 

রামচন্দ্র (খ) গত সর্ন্বানন্দ ততস্থত রামলো১ন। 
রামলপোচন সু হরিনারায়ণ) গঙ্গান।ধায়ণ। পস্তুন।থ ও ও শ্রীনাথ | 

০ 

ক ) পদ্নাগর্ভের আনি নিবাস_-নবদ্ধীপ | 

(খ) র।মচন্ত্র বাকুডার বিবাহ করেন। 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৫১ 
চট্টোপাধায় বংখ--পণ্ডিতরত্ী মেল 

হরিনারায়ণের ধারা 
»রিনারায়ণ ম্রুহ উমেশ, রামদয়াল ও রাম রণ | 

উমেশ শত আশ্ুততোম ও গেবর্ধন। 

আশ্ততো।ম স্ৃত ধীরেণঃ মদন ও ফটিক। 

ব|মতারণ সুত কালীপদ, বগলা ও মুনু। 

কাঁলীপদ সতত অজিত (ম্যাটি,ক পাশ অপিব।ভিশ ৰয়স ৯২ বসব), রণজিৎ, 

গোবিন্দ, নিতাানন্দ, গৌর, অদ্বৈত, রামরবি ও রামশশী। 

গঙ্গানারায়ণের ধারা 

গঙ্গানাবায়ণ সত রামতারণ, রামশণশ ও বামগদন (বায় বাভাদুর)। 

র/মত।ণ 25 বিভূতি, সতাশ। শিধু, যামিনা ও ফণি। 
শিধু সতত “গাপদ্ধীন। 

র।মশরণ সম্মত শশধর ও 'গাকুল। 
শশপর স্ুত গণেশ । 

গে।কুল সত বঙ্কিম, রামরঞ্জীন ও বিশ্বরীন। | 

শস্তুনাথের ধারা 
শস্তুনাথ স্ুত রামন।থ ও রমানাথ। 

রামন।থ সত অসরন।থ, চন্দনাথ ও জ/নকী। 

অমরন।থ সুত মোনা, পনা, প্রফুল। ফণি, মুকুন্দ, রামস্ত্যঃ রখিন, গড, ও 

কুচন। 

চক্দ্রন।গ সুত সুধীর, সুকুম|র, বিজয়। অমিয়, গড়, | 

জনকী সুত্ত, বগশ।, বিমল) শিমলা], অমল ও শ্যামল | : 

রমান।থ স্ুত নরন।থ, পরেশ? সনাতিন) জ্ঞান ও ভাবু। - 

জ্র।ন স্ুত বান্তদেব, শঙ্কর, নারায়ণ ও মধুকদন | 

অপর চ[বিজনের পুজদির নাম অজ্ঞাত । 



৫২ সম্বন্গনির্ণয়- ষষ্ঠ পরি শিষ্ট 
চট্টেপাধ্যায় বংশ--পণ্িতরত্ত্রী মেল 

জ্লীনাথের ধারা । 
্রীনাথ সত রামশঙ্কর, রাখেশর, রামানন্দ (প্রবাসী ও মডার্ণ দিতিউ পঞ্জিকা 

সম্পাদক ) ও বার।ণসী নিবাস বাকুড়া। ৃ 

রামশঙ্কর মৃত শশাঙ্ক (15850210 ৪5 48851)0চা অস্ত ২719811] 

5%৪এর 18101 ছিলেন) ও শিশির । 

শশ।হ সুত বঙ্ছিম, জিলোচনঃ গ্রাভত (81 217] 11111110872] 10৮6] 

300০9 51601) 8০81 0156178607১ প্ধাংশু (মৃত), গ্ুপ!স, ল্ুনীল, 

সুবোধ, সুধা ও অমিয়। ৫ম হইতে ঈম পুর মস্তানগণ অবিবাতিত । বয়স 

ক্রমান্বয়ে ২৮১ ১৬১ ২১, ১৯ ও ১৭ বত্সর। নিবাম পাঠকপাড়া, বাকুড়। 

প্রত সুত প্রশান্ত । 

শিশির স্থত পরিমপ, মাপন ও তপন । 

রামেশ্বর জুত বিষণ, সুশীল, সদা, শরৎ, সুধীর (বয়স ৩* অঃ বিঃ) ও 
সন্তে!ব (বয়স ২৮ অঃ শিঃ)। 

বিষণ স্ুত বিমল|নন্দ ও দিলীপ । 

রামানন্দ (ব্রাঙ্গ ধন্মাবপন্দী) তত তকদার, অত্শোক ও গ্রসাদ 

(মৃত) । বার।ণশী। সত হেমন্ত । 

শ্ীগ্রতাতকুমার চট্টে।পাধ্যা।য় গ্রাদত্ত এবং 

রায়গড়ের : উকীল শ্রীধুক্ত নিমাইচরণ 
মুখে।পধ্যায় বি-এ। বি-এল্ মহাশয়ের 
অনুকুল সংগৃহীত | তাং ১৫1৪1৪২ 

জ্রম সংোখন-৩য় পঃ জোড়পজ %০- শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার নাম পীতানাথ লিখিত হইয়াছে । উহ শ্রুনাথ 

হইবে। 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৫৩ 
রায়গড় হাই স্কুলের শিক্ষক 

শ্রীবুক্তু বিভুতিভূুষণ মুদখাপাধ্যায় এমএ, এল্-টি 

২৩। 

১৪6 | 

২৫। 

২৬। 

২৭। 

মহাশচঢক়র বংশ-পরিচয় €ভরঙ্গ-ক্ুলীন ) 
খড়দত যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান 

(সন্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৪৭ পুঃ দ্রষ্টব্য ) 
হরি ওঝা সত দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব ২১। 
যোগেশ্বর সত জ!নকানাথ গ্রভৃতি ২২। 

জানকীন!ণ শত রামভদ্র গ্রভৃদ্তি ২৩। দ্বি-প-৮১ পুঃ। 

র/মগত্র গত নারায়ণ প্রতি ২৪। দ্বি-প-৮২ পঃ। 

নারায়ণ স্ুত শিবরাম ও জনাদ্দন ৯৫ | দ্বি-প-৮৩ পৃষ্ঠায় ০৬ 

পর্যায় সংখ্যা আছে, উহা! ২৫ হইবে। | 

জন।্দন স্ুত রামকুমঃ, জয়রুষ্ ও লর্ীনরায়ণ ১৬। 

রামরুষ্ স্ুত বলরাম ও পঞ্চানন ২৭। 

পঞ্চানন ভুত সাত (০), নিপির।ম (ক), চণ্তীচরণ (খ), রামকানাই 

(গ) ও রামস্ুশার (ঘ) ২৮। 

২৮। (ক)। শিধিরাম স্বত র।মলোঁচনঃ কালীনাথ চায়পর্ধানন। ও 

৯ | 

২৪ | 

৪৯ | 

হরিশ্চক্জ ২৯। 

রামলোচন সত তাব।মোহন ও মথুর ৩০ । 

কালীনাথ ভ্তায়পঞ্চণানন স্ুত কালিদ।স, হরিহর, মাপসচন্্র ও 

তারকনাথ (নিবাস হরিন[ি) ৩০। | 

কালিদাস স্থৃত নিমট।দ ৩১। 

হরিহর স্ুত চিরঞ্জীব ও উম।চরণ ৩১। 

মধবচন্দ্র সত কুষ্ণমোহন (নিবাস রিনাতি) ৩৯1 ইশি সব 

ছিলেন। | 

হরিশ্চন্ত্র সত রামজীবন ও গোবিন্দ ৩*। 



৫৪ সম্বন্ষনির্ণয়__বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

খড়দহ যে।গেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান 

২৮। (খ)। চণ্ডীচরণ সুত ছুর্গাচরণ ও জগমোহন ২৯ | 

২৯। ছুর্গাচরণ ্ুত কপ।লশোচন ৩০। 

২৯। জগমোহন সুত কালীকিস্কর; খালীমেহন/ক।লীচন টগোদা ৩৩৩) 

৩০। কালীকিস্কর সুত যছুনাথ ৩১। ৃ 

৩১। যছুনাথ সুত নিম্মল, হছরিগে।পাল ও হুবিসাধন ৩২। | 

৩০। ক।লীমোহন স্থুত তার[প্রগন্ন ৩৯।; 

২৮ (গ)। রামকানাহ শ্গত ক।লাকুমার, হরকুমার বা হরচনী, আননাচন্, 

মধুহুদনঃ জগন্ন!থ ও রামরতন ২৯।, 

১৯। জগন্নাথ স্ৃত কেদারন।থ, দ্বারিকাণাথ ও ব্রজনাথ ৩*। 

৩*। দ্বারকানাথ গত জীবনকুষ্চ (শবনীপুর ) € নিগারণচন্দ 

( ভবানীপুর ) ৩১। | 

১৯। ব্লামধতন সুতি বেণীম।ধব, চন্জরমধ ও কগ। কাদন্থিনী দেবী 

(শো হাবাজার ) ৩০ । 

৩*। চক্মাধবের ৯ পু ও ৪ কন)1-- কাশ তোষ, চণ্ীদ'সী, আশুতোষ 

22) অন্নপুণা, ইচ্ছাময়] ও মহামায়া ৩১। 

০১। কাশীতে।ষের ৬ পুত ও ৩ কগ্া-উিম।শশী, বিভুতিভূষণ এম্ঞ, 

এল্-টি, ফণিভুনণ, মণিভূষণ (অঃ পিং), গ্রাত।শশী, জ্যোতিভূষণ, 

শচীভ্রষণ) ইন্দুড়ষণ ও কিরিণশশী ৩১ | 

কিরণশশী- স্ব'মী: শশাঙ্গ গতি বঙ্কিম প্রস্থৃতি চট্টোপাধ্যায় বংশ 

পঞ্তিতরত্বী খেল, শ্রীনাথের ধার; ৬ষ্ট পঃ ৩য় খণ্ড ৫২ পুঃ দ্রষ্টব্য । 

৩১! বিভ্ুতিভূষণের ৪ কন্তা__ গৌরী দেবী, তারা দেবী, কমলা দেবা 

ও বিমগ্পা দেবা এবং ১ পুণবিশ্বন[থ,। ৩০। 
৩২। ফণিভুমণের ২ কণা দুর্গা 9 বালা ও ২ পুঞ্জ-ভোলানাগ ও 

শস্তুনথ ৩৩ । 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী 6৫ 

ভাঁলিসহরের বন্দোপাধ্যায় বংশ 

৩২। জ্যোতিভূষণ সত দীননাথ ও দেবনাপ ৩৩। 

৩২। শচীভূবষণের ২ কণ্ঠ আশারণী ও নিশা ১৩। 

১৮ (ঘ) রামন্রন্দর স্ুত ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ, রামতারণ, বদনধ5ক্জ ও 

অপর ১ পুজের নম অজ্ঞাত ২৯। 

২৯। ঠকুরণ[স, সুত রাম ও স্যাকুম।র ৩৯ | 

৩০ | রাম সত গাগ্যনাথ ১১। 
১০। সুর্যকূমার শত গিরিজাভুমণ ৪ বিধুক্কনণ ৩১ উভয়েই 

মুজাপুর, কলিক।তা! বাসী । 
২৯। ঈশরচন্দ সত '£্াসহকমার, যদ্ুনাথ এ মানুবচন্ত্র (বেপঘপিয়।) 5০ | 

৮৯ রামতারণ শত রামলাল ৪ অপর এক পুধের নাম আজ্ঞা 5:৩০ । 

২৯। ধদণচন্দ্র শত শীলমণি (সভল।জ।র, পলিপাতা) ৩০ । 

রায়গড়ের উকীল-শ্রীনিমাইচরণ মুসোপাধায় বিএ ধিনঞিপ্ 

মহাশয়ের আনকৃ-লা সাগ্ুঠাতি । হিং ১৫০৫০৪১ 

করাচা গবর্ণমেণ্ট মোডকাাল গ্লোসের আফস ন্ুপারিন্টেপ্ডেপ্ট 

শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলচন্দ্র বচন্দ্যাপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ 
সহাম্ঢয়র জীবনী ও কুল পরিচয় 

নিখিল বাবুর পিতা ৬বিহারীলাল বান্দা পাধ্যায়। পিত|মহ ৬ কন 'গ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিতা মঙ্থ ভত্তিলবনা বনে।পাপ্যায় | ৃ 

শুপতৃক শিবাস-হালিমহবু, (জলা ২৪ পরগণা | বর্তমান নিব :৯ 

করাচী। ক্কুল--শঙ্গকুলান। জন্ম--১৯০৪ ুষ্টাবা, ২৫ জুই | 

ভীত্রজীবন_-ইনি ১৯১২ খুষ্টান্দে হালিস্ভর উচ্চ ইরা পৃচ্ঠ!গ্য 

হইতে গুাবেশিকা (9201001511011) £পরীঙায় থম শ্রেণীর (11751 

0786) ম।সিক ২০২ টাকা বুত্তি লা করেন। পরে কলিকাতা ছে1ডন্না। 

কলেজে ৩ষি হইয়া ১৯২৪ খষ্ট।ন্দে আই-এ, ১৯১৬ খুষ্টাব্ধে বিএ গশীঙ্গত। 



৫৬ সন্বন্ধানণব-_বষ্ঠ পরিশিষ্ট 

পাশ করেন। ১৯২৯ মালে অর্থবিজ্ঞ।নে (5০07077159) এম-এ গাশ 

করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টান বি-এল্ উপাধি লা করেন। 

কর্্র্ীবন_-ইনি ১৯৩* খুষ্টাবের এগ্ঠিল মাসে কলিকাতা ০০. 

115010৪1 36075 এ নিপ্নতম কেরাণীর চাকুরী গ্রহণ করেঁদ। ইহার 
কার্যযদক্ষতায় সন্থষ্ট হইয়। গরকার বাহাছুর 'ইঁহ।কে করাচী ্মফিসে দল 
করিয়! তথাক।র 01806 ০5111961111 06170161)1 পদে উন্নীত করিয়াছেন 1 

ইহার জোট ভ্রাতা শ্রীযুক্ত খুকুপচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 0০, ০1 [ণ 
[1178110৩ 1)61১91000৩1/ দিল্লীতে চ।কুরী করেন, মধাম হ্বাতা বুক 

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ কলিকতার 1)1160001 06176181০01 

81011100175 190001101)এর আফিসে চাকুরী করেন। 

নি ২৪ পরগণার অগ্ততি নিম গরম শিবানী হীবুক্ত বাবু মতাচরণ 

মুখোপাধ্যায় (1111 ৯০০০০101051)50910011764র  ৯০০০০1)181)0) 

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্তা হসতা অমিরা দেপাকে বিবাহ করিয়াছেন। 



০ ৯. সপ শা।হপুরের গ্রাসদ্ধ গঞ্জে পাধ্ণায় সংনা 

শাল্তিপুতরির প্রসিদ্ধ গচঙ্গাপাব্াস্্র বশর, 

বেগের গুলা শু) পাঃটশগাঞল। এ) এপার । 
ঃ * 

বেগের গাঙ্গুলী ভবিগামের জৌছি বামনাপায়লের আতিউর 21 
মোহন গ্রায় দেডশত পহগুর পুল শাক্িগারে পায় পলিশ সই এ ছিলি 

পুরে-- রামমাছ। রমনা হারহাঘ।ণ ৪ সাবামসন্। হীরানা্দ পল 

নেক অর্থ উপজ্জন কারয়া তাহার মঙ্কাবভর ক পযংডিলেন। ইনি আনব 
৫১২০০ ্ রাত 40১2 4 4587 28 পু 

গুগাভিতকর অনু! ও চি শি) পাশ ৮1 তি ক, 8, ৮1 পা? ৪.4. 517 র্ 21০ ৫ 

বিনেন পরিশম কারন 1 ৬ হাব অহার শাহর শ্তিএতবণ পাব 
৮ ও এর ক রর রর 
কিৎ্য(লয়েণ চ600816 লা তত? ২159516-8299]217 (0007 2072 

077180]1 চ'61)918 ৮ হয়া তে পি উভাল এ পট স্র-গ্ন ঈ হাঙ্তে 

রি রং ০১৮ 75 ৯৭3৮1 মত ০৮ ক *। শা ব্ ৮ টা সি). $ ৬৮ 2 

শ্াচে। ইভাএ বস পাটি ্ীরাসিনাদের?? আলাপ বস্তির আল শ্রী নিও 

প্রা লি 3 ১৪১ মী ১ ০৮৭৫ স্ টান ১11. মগক্ষে শ্বার ( সধিন খানি বঙ্গ) হিজরি রত 

৮১৫ 1৫৯ 2 ০2 হে টা ন্ 25. এ ই ১ 

2৪ 21 ০কা এর হাংলিতুন দিনা! 5 পুনঃ তল 0 জেরী চালাত শত 

21 শত চিন্বু মুখম।নের পা হপন্সেশন বিশেয দিসেগসো গা 

ক্গীরাগচঢত্দরর ছু পুণ গান্িন্দ এ গাল £ ৫গ!বিন্দ 
চল্ছ (জন্য ১৮৬৭, জুন ) একভান দা তনান! বাকি গজ ১শ্ দেগান চক 

ব্যথা |? 

একনি সেবক । ননীন এ প্রবানাদের এক 2৪ নে বনি খঁনিদ নি ক পন | 

পসাশ্মী পাবশানগ, পাঞিত শদনহনভতিন বালিতে রি 0৭ হি 

সেনপরপূ, সুশবচন। ভীত সঙ্গে িনা আইডি আন শী টা জকা। 

শরচ্চন্র চট্রোগ।প্যায় প়। 5 আনেক গণাসঠি পেশানে তা সু সহ শাতশা 

শান্তিপুরে হার অিগি ভর ছেন। | 
জা (জয় ডিমপ্রর। ১০৭০) বীক্োছের শাদা 

শ্রীদুন্ত উনি সাহেবের [গ্রয় ভার ছিলেন | এমসি পানি করাত গারেই 



৫৮ সন্বগনর্ণর-__বষ্ঠ পরা শঙ্ট 

সেনা "সআাবদনে তিনি 0,510. উনি সাহেব কর্তৃক অধ্যাপক চিুক্ত হইয়া, 

পর্গাশ সংসর সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক । এখশুও বালীগঞ্জ 

'মায়দের কলেজের 5911107 010915৭8০1 ০0 14102611517 (্লবৈতনিক)। 

টনি সাহেব ষঈ।হার সম্বন্ধে লিখ্য়াছিলেন শু হাজঞড৪ ০০1917৩ ৮011 2 

11761-1101101015 7১10£65501 0£1510111511,” সরকারী কন্ম হতে বহার 

গ্রণের পরে পণ্চিত নদনমোহন মালবীয় বার[ণসী হিন্দু দিশ্ববিষ্ালয়ের 

অপা।পকতা করিতে তীভাকে মাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন । তিনি 

পৃর্নে কলিক।তা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষক হিস।বে স্যর আশ্ততোধের 

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াডিলেন ও পরে পানা নিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের 

15110720107 $[61701)51, 130217 0£ 15711111615 ছিলেন । 

তিনি নিজের পুল পরীক্ষ।গী থাকিলে পবাঙ্গার প্রশ্রপজ কখনও ৪৪৮ করিত্তেন 

না। ৮৯ পৎমর কল্গনগর, রাজপাহতী ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপকতা 

করার পরে তিনি সরকারী বন্ধ ত্যাগ করেন এবং শিনা আবেদনে 

পুনর্বহাল হন ও বিন] আবেদনে বার বার 16515175101) পন । 35০15181-% 

0 36866 ২৫ বৎসর চাকরী না তইলেও তাভাঁকে ৪৩8. ₹€ায 9১50181০256 

পুরা পেনগন দিয়াছেন । ৯৯২৯ সালে ঠিনি রায় বাহাছুর" উপাধি পান। 

কটক কলেজের অধ্াক্ষ ভইটলক সাভেব গোপাল বাবুকে প্রকাশ্য সভাতে 

নবিদায়কালে 40158671717? বলেন । যু ৪০৮ £া6৪6 80515501, 

[017 16 5001715  €0 1016. 11] চড1127155€শ 08020165৮৮০ 001751067] 

17110, 175 15 51001015010 11186 15912110610, 

তিনি বাহাডদ্বর-শৃণ্ঠ, আত্মীয় স্বজশের প্রতিপালক ও পরোপকারী ; 

অয।চিত ভইন্স) অকাতরে গোপনে দান করিতে ভালব।সেন। বালাকাল 

হইতে আতুরের সেবা ত্ীভার জীবনের ব্রত। ইনি এখন বালীগঞ্জ “সরলা 

পণাশমের” ড্৩৪ চ188199%৮--এই আশ্রমে €০।৬০ জন অনাথা বালিকা 

প/লিত। হইতেছে। 



বঙ্গের বাতিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালা ৫১ 

তিনি পুক্রদের বিবাহে পাকা দেখায় ধৃমধাম ন! করিয়। উ তু টাক। যেখানে 
নৈখগিক বিপদ বেশী মেইখানে কখন কখন পাঠাহযাছেন। পুলদিগের 

বিবাছের সময় নিজে বায় করিরাছেন, কোন বৈবাছিক নগদ কিছু, ছিলে 

তাহা পুঞ্রবধূকে দিয়াছেন। তিনি পিতামাত!কে দেবতা ও পুরেবভ!বে 

বালগোপাল ভাবিয়। মেবা করেণ। 

১৯১২ মালে সুপঞ্ডিত ভলওয়ার্ড মাছেব (1). ৮.1,) কটক কলেজে 

গোপাল বাবুর ক্রস পরিদর্শন করিয়া ভাঙার ৮9178110 একটির » 

”+[২1৮0151, ভূগ বলিয়া ৮15160175 1300]এ মস্তুবা গ্রাকাশ করেন! ঠা? 

শিক্ষাপ্তর টনি সাডেখকে লিখিলে তিনিও উঠ ভুল বলেন 1 ইভাতে ন। 

দমিয়া তিনি [11151151)1)1000212]৮র সাশ্সাদকা আত 7৫ 

[৬ পাগ্ডঠাকে লেখেন 1৬ বৎসর পরবে যখন এই [10110112154 কী ড০181)0৫ 

বাহির হুইল সেই 79552176 উদ্ধত করিয়ং 90910 এর €1২1৮0151” অর্থ 

সম্ভবতঃ তহ।রই ভান্ত বাহির হইল | ইংর!জিতে আর কে!গ।এ এভ আগ 

নাই | হলওয়ার্ড সাঞ্ছেবকে ইহা ভানাইলে তিনি দর্ঘ পরে জেখেন। 

গোপ|ল বাবুর সময়ে এই কলেজের সর্বাঙ্গীন উগ্ণতি এত অধিক তষ্ঠ ঘা ছিল 

যে তাহার ব্দীয়কালে তাহ।র একভন গ্রশরঙ্মী প্রকান্তে বলিয়া ছিলেন 

515 075 7২85612512৮ 0011656”, তীঙ|র . জনৈপ চা 

এখন হাইকোর্টের জজ। তাহাকে কেভ িজ্ঞা2]1 করিয়।ভিলেন 
“তিনি কাহার কাছে ইংরাী শিখিয়াছিলেন?, উদ্দরে হিনি গোপাল বাবুর 
নাম করেন। ত।হার গাঁক্তন ছাতের! এখন উদ্ডিমা।র ভ্াগা-পিদ্াত ! 
তাহাদের মধ্যে কেচ কেহ কলিকাতা আসিলেন' উর কারয়। যাশ। 

একজন তাহাদের এই গুরুকে লিখিয়াঁছিলেন £- 

“আপনি দেখাইয়।ছেন বিংশ শতানীর অধ্যাপক পূরাকাঁলের সরল 
হইতে পারেন--ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আপনার নিকট থাকিব” 
অবসর গ্রহণের ১৪ বতগর পরে ১৯৪১ সালের শেনে, গোপাল বাপু কটকে 

যাইলে তীহার ছাজেরা তাহাকে যেরূপ সন্ম।ন করিয়াছিলেন, তাহা রজাপুও 



৬০ সপ্বদ্ধানর্ণর- ষ্ঠ পরি শঙ্ট 

কানা 1 তত কেহ ভাহাতিক টা 91 [1 001677 075 বাল। 

স নাতা হীনঠা ভন না] দেবার, ৮৭ বহমর কমে সুতার 

আনানতিত পুর্ব বুদ্ধি খেদগ প্রখর স্মরণগ নথি ও মেভগপ আহম্চগান্বণক ছিল। 

গভপর্াণা নত সরলা দেবী আদনু ভিপু গৃহিণী ইভা বৃগান্টা ক 

লা বিবাঙের পভ ও কনিকা! কিন] স্বমা অঠি অল্পবয়ামে 
চিঠি ও এ রঃ সী এ ্ 

এপ শিয়াতে | বর্মন উহার পাট প্র প দ্াকটি কণা । 

রে চি দি টু ৃ এ হু 

751 পরে চারু চ্ত্জ্র এম এ, বিশ 05010 উ501550)5 ৯0) 

11055 ১৮101 2 0৮১ 36110174171 11101111110 01517 0 ৬0 

[16076010105 5৮ 00 নাতি1917101710511691100160 17 সা 13 
5 2-4:534817৯5 27 বর 

২৪71, ই শখ্যাক লিনারঞ্গন টিকার পুর হানা তা 

দি*1॥ গুণ বিমল চতুর এমএ, বিল কাবাফণণঃ আঙিপুরের 

উপল, 21111769760 হিনিল্াল্া ৬1] 20710750100) 07510105না 

(::1011,1158 360), 05115611091) [010 সিল 51500765 ইনি। 

কলকাতা, উর চু ন0৮216 56201201712 তত ডিন উ115115€ 

(880 ১০1 এএর শতাবধিবাতা তরেলো কা লা বু আনা হা | 

ভার পুণ অঙগালচ আর 055 1)ত গত ভিত 0)০ 1৮177 (0০৭ সিড11150) 

13710151717 1ম 0010711200777776975111018, মালে তয় সঙগন্ধে ইহার 

পু বটী গঃবসণাপুর্ণ চস তলনুক পগবন্। ঢা] দি পাগল গাকাশিত হউয়।ছে। 

হলি বাবু বাস! প্রমাণ মদে পালায় ভুতপুনি জিতগী মাজে 2ছ্টের জামাতা । 

চর্গ পুল অলিলচক্দ্র পাটন! বিশনিষ্ঠাপযের আইও এ পরীক্ষায় 

»্ভগ্গম হইয়। কলিকা এ] শিশ্ববিষ্ঠাল়। হঠাত বিএ ও বি-এল্ 

লিক! 21 ভাঠাকে!টের শা!ভোকেট ঠন এবং এবং পরে 
বু রর ০ ০ ঞ 

পাত হইতে পারিষ্টাদী গান করিয়া খন কলিকাত! ভাহাকোটের 

[খোর 
1 

প০৯)র | ইহার প্রণীত বাবসা রতন বাগাপায় মহন আন মি 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গ।লা ৬১ 

গনি পুশ্যপার গার আশ্তুতঠাব মুখোপাধ্যায়ের পপিত্র স্মৃতি উদ্দেশ্যে 

ভসগীকুত | ইচ্গাপ ভূমিকা পিখিয়াছেশ 1050 এনে [1151106 ) 

1২011017100 ৮2], বাঙাল! ও ইতপাজা »ংপদপ্ে ও মাযেকপঞ্জে 

শহর নানা পিষয়ে চিশ্তাশীল প্রপন্ধ মপ্যে মধ্যে বাহির ভয় | ইনি লিখার 

[1810 076 16510171211 উ]৪5নািত 20121 ১1001761055 85 ১5025 

সহ দূকাবা, আনুক্ত আশ্রংহাম মুখোগাধায় মহাশয়ের জো পুর শাবিজলী। 

বন রির আমা ঠা। 

পঞ্চম পুএ নিখিলচজ্দ্র এমএ, বি-এল,। ইনি এমএ 

৩৮1৮ প্রান চশবাতে ভিতীর় স্থান এ বিএল্ ফাইলে প্রথম বিভাগে 

দির পাস আপিকার করির। হাহিকোটের এডহক ভইয়।ছিপেন, 

ব্টনানে ঢাকার মুন্পেফ | ছাঞাবস্থায় লিখিত ইভার একটা হংপ।জা 

গরবন্ধ কোন সংবাদপাণে দেখিয়। প্রমিডেন্সী কলেজের ভিতপূর্বব অধ্যক্ষ 

জমস্ মাহে আনেক গ্রাশংমা করিয়াছিপেশ। ইনি বিভবের ভৃতপৃর্বব 

পি, এগ, চি, শীনরেনএ[দ বান্দা পাপ্যায়ের জামাত | 

গে(পাল বাখুর নপাস। কঙ্| ই।মঠা ত্মহলতার চঠিত আীভতেপেজ্দ 

নাথ মুখাপাধ্যাচশ্র শিবাহ হয়। ভগেজন।গ শিবপুর কলেজ হইতে 

পিউ পাশ কির! 1012106৩109 ম গান। »ণি ]6411116 

17111115015 পয়!র হাত মঠের আপোহ দৈবাহ শারিত অব্য ট্রলিতে 

য।৮ততে খাতে এপটি কঠিন বস্তুর সহিত টগির মণণর্ষের মগ নিজের 

হয়| নি গু'শতে আ শশা 1১৪ বা ৩৬ বৎসর বয়মে হহলোক। তাপ করেন। ০০ 

»র ভীবন পশ।র জন্য ইঙার মনিব এ], তির হ00৪০05 আনেক 

টি করিয়াছিলেন । 

গে।পাল শাধুর পুর ও জামাতা মকপেই শিশ্বপিষ্ঠ(লধের রুতী ভাবে, 

»1ভিতামেরা ও মর্লগুপাপন্ক 



৬২ সন্বন্ধনির্ণয়_ _যষ্ঠ পরি শিষ্ট 

রায় বাহছুর গোপাল চক্দ্র গচঙ্গাপীধ্যাচয়ন্ 
২শলত। ৰ 

১। রাধাঢমাহন (ক্্রী দুর্গা দেবী ) তৎপুক্জ রামযাছু, রাম স, 

হরিপ্রসাদ, ও শ্রীরামচন্ত্র (স্ত্রী ঈশানী দেবী )। ২। শ্রীরামচচ্জের পুক্রদয় 

গোবিভ্তরচন্ত্র (স্ত্রী বিজয়লক্ী দেবী) ও গোপালচন্ত্র (স্লী সরলা দেব) ৩। 

৩। হগাপালচত্ক্দর ৫ পু চারুচন্দ্র (স্ত্রী ইন্দির। ? বিমলচন্্র 

(তরী তবাঁনী), অমলচন্দ্র (স্ত্রী শোভন1), অনিলচন্ত্র (স্ত্রী সতীরা লী) ও নিখিলচন্জর 

(স্ত্রী তারা); ৩ কণ্ঠা হেমলতা, স্নেহলতা (স্বামী ভূপেন্ত্রনাথ ) ও সুষমা ৪ | 

৪| চারুচন্দ্রের ২ কন্তা ম।লবিকা ও রূপলেখা | বিমলচন্দ্রের ১ পুঞ্রর 

অশোক ও ১ কন্তা রমী। অমলচন্দ্রের ১ কন্ত। অন্ুর।ধা | অনিলচন্দের ১ পুঞ্জ 

অলে।ক। নিখিলচনক্দ্রের ১ পুর তপন । (৪) প্সহলতার ১ পুঞ্ত সুধন্থ ও 

৩ কন্তা নমিতা, অমিতা ও গীতা । নমিতা (স্বামী দ্বিজোও* ৬ জঙ্টিস 

দিগন্ধর চট্টোপা ধ্যায়ের পৌত্র১ 59000 08092) বন্য নন্দিতা । 

অমিতা ১৯৪১ সালে 7.4. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চ স্বান অধিক।র করিয়া 

ছুই বিষয়ে 7,5৮৮ ও কলেজ হইতে ২টি রৌপ্য মেডেল পায়। 

পুরী জেলার অন্তর্গত টাঙ্গীর পি, ডবল্গু, ডি এবং ডি, বি, কণ্টণক্টীর 
শ্রীঅবনীঢসাহন চক্রবর্তী মহাশচঢয়র 
বংশ ও কুল-পরিচয়--ফুলিয়। ঘমেল--ভঙ্গ 

কাটাদিয়। দাশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান 

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদর্গ! মান্দ্রার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 
বংশাবলা। 

ভট্টনারায়ণ ১, বরাহ (আদিবরাহ) ২, স্ুুবুদ্ধি ৩, টৈনতেয় ৪) বিবুধেশ 

৫) (সুবিক্ষ) সুভিক্ষ ও সুরেশ্বর ৬, সুভিক্ষ সুতি ভয়াপছ ৭, ধরণীধর ৮, 



বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালী ৬৩ 

মহাদেব ৯ মকরন্দ ১*১ কীাটাদিয়। দাশ ও বিনায়ক ১১, দাশ স্বত মুবারি, 

বনম।পী, মধুং বুসিংহ ইত্যাদি ১২, বনমালী সুত ভব ও ভীম ১৩, ভব সত 
জিতু, ছুঃখু 9 ডোমন ১৪, জিতু সুত দিগম্বর ১৫, সর্বানন্দ ও ৰলভদ্র ১৬) 

সন্দানন্দ সুত্ত হিরণ্য ও ভরত ১৭, হিরণা সত পিতান্বর ১৮, গঙ্গাগতি, 
»ডুভূর্জ ও বেদগর্ভ ১৯, চতুভূ্ধি সত সবাই, লোহ।ই ও ছুন্দর ২*। 

১৬ ঞ 

২০ । 

৯ 

২৯। 

এই ত।লিকার সহিত সম্বন্ধনিণয় গ্রথম পরি শিষ্টের 

১৭ পুষ্ঠায় লিখিত তালিকার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দুষ্ট হয়। 

নুন্দরের ধারা 

দুণ্দর সুত নকড়ি ও অঙ্ছর্ন মিশর (হঙ্গ)২১। 

অজ্জুন মি সত গদধব ও বিশ্বনাথ ( তট্টাচার্যা) ইত হইতে 

ধরগায়ের ভট্টাচার্য্য আখ্যা ২২। 

বিশ্বনাথ সত মাধৰ (সাং বিদগী মান্দ্রী বিক্রষপুর), বাণীনাগ (ইহা 
ভইত্তে গুণগাঁয়ের ভট্টাচার্য বংশের উৎপত্তি ), গঙ্গেশ ( ইভ! 

ভইন্তে চির্রকরার ভট্রাচার্য বংশের উৎপত্তি) ও জগদখশ 

(বাণারীর শাখা ) ২১। 

মাধবের ধারা -বিদর্গ। মান্দ্রা বিক্রমপুর 

মাধব সত শিবদেব ২৪1 তৎ্সুত রামাধন ২$। 

রামজীবন সত হরিদেব, যাদবেজ্্র, জণাদদিণ, কলীরাম, ছুগাদাস 
ও বারেশখবর ২৬। [ও 

জনার্দন স্থৃত লোকনাথ ও পুরুষোন্তম ১৭ । 

পুরুষোত্তম সত খলরাম, বনমালী, কালাশঙ্কর ও-বামটাদ ১৮ 

বলর।ম স্থৃত রামসুন্দর, কালিদাস, কাশীন।ণ ও রঘুনাথ +৯৯। 

রামস্তন্দর আুত ঠীকুরদাস, ভৰানীদাস, ভুর্গীচরণ €(*) ও 

উম।কাস্ত (০) ৩%। 



বে ০ সন্বন্গনর্ণর বষ্ঠ পরি শষ 

৩৪০| ঠাকুরদ।স সুতি চক স্ত ৫ অন্বিক।চিরণ ১ । ৃ 

৩১। চন্দ্রকান্ত অত যদৃন!থ) উপেন্দনাখ, সগারগ্ন, চিঠির 9 

নিতারগ্জন ৩২। | 
৩২। যছুনাথ শ্তত ননীগোগপাল ও জো[াতিন্ময় ৩৩। 

৩২। উপেন্দন।থ সতত শরেন্দ, নৃপেন্্র ও পীরে 55। 

৩২। সত্যরগ্ন ভুত শস্ুচন্্র, চিণরঞ্ন, মনবঞ্জন ও মংণিক 551 

৩২। চিন্তুরপ্ণ সত শঙ্কর, নটবর, 'অনীল ও মাখন 5০। 

৩০। ভবাশীদাস স্বুত নিশিকান্ত ও অশ্বিন] ৩১। 

২৯| ক|লিদাস স্ুত আক্ষয়কুমার ৩০| 

৩০। অক্গযকুমার স্রত অবনীঃমোহণ চকণর্ী 1১, ভি, 0, 20701), 

(০0116070101 1১, 0,81101)100150700 (77 5১ | 

৩১। অবনীমোহন মুত গৌরাগদ, বিছুতিভূদণ ও সুপাশু ভূন 
২৯| কাশীন!থ স্তর রমকান| ও আঅ।দিনাচন্দ ৩০ | 

৩০। রামকানাই শত চিন্ুহরণ (রাজমাহী কলেছিয়েট আলে 

ভূততপূর্বা ছেডম্টার ) ও রেবতীমোঙ্ন (রি টায়ার্ড ম] (জেটি) ৬১। 

৩১। চিন্তাতরণ সত ভবানেশবর ৩২। 

৩১। রেবতামে!ভন শত প্রিয়ামহিণ ৪ মতামেভন ৩২। 

৩৪০ আছদিতাচন্দ মৃত মন্ত্োন। হরিণ গো|বিন্দদ[স ৩১ | 

২৯। রঘুনাথ সত মহিমচন্্র 5০ মঠিষটন্ সত অন্ুপল ৩১। 
ইহারা দাশ্ড বন্দোযপধায়ের মন্ত্ন, বন্দাঘটা গাই, 

ফুলিয়ামেল) কুথুম শাখা) মামবেরী১শাধিশ্য গোঞায়। 

সমাপ্ত 





সূচীপত্র 
বলরাম ঠাকুরের সন্তান-রঘুনন্দনের ধারা /৯ 
পাটুলির চট্ট কৃষ্ণের সম্তান এ 

কামদেব পণ্ডিত বংশ ৃ |%, 

ছোটনাগপুরে ৰাঙ্গ।লীতাবাপর কুন্তকার সমাজ | 4০ 

ব্যক্তিসুডী 

কালীকুমার মুখোপাধ্যায় /৯ 

অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় /5 
দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর ও মি ই /৯ 
মন্মথন।থ মুখে।পাধ্য।য় এম্-এ, বি-এল্ /* 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এমএ, বি-এল্ %০ 
বিভূদেব মুখোপাধ্যায় এমএ বি 

স্বরনাথ মুখোপাধ্য।য় চিপনাঙ্কন শিক্ষক 1৬ 
শন্গু বিদ্যাবাগীশ 1%০ 
বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় 0 

গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় | 1৩, 

গিরীন্রভূমণ চট্টোপাধ্যায় |৬/০ 
গিরিশভূষণ চট্টোপাধায় বি-এ,বি-এল্ , 1 

রজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় খি-এ, বি-এল্ ॥০ 

গোপেন্ত্রভৃষণ চট্টোপাধ্যায় এমএ, ৰি- রা র|য় বাহাছুর অৰসর প্রাপ্ত 

ডিষ্রা,ও সেসন জজ ।/, 
অর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বিএ ৃ ॥৮%* 

কমলেন্দুশেখর মুখোপাধায় বিএ. ০ 
রাখালচঞ্জ ভকত ৮০ 



(/০ ) 
ফুং মুং বলরাম তীক্ুতরর সম্ভান-রদ্ুনন্দনের দ্ধারা 

( সম্বঙ্গনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৪০-৪১পুঃ দ্রষ্টব্য) 
কালীকুমার মুখে।র (৩২) ওয় পুত্র অন্নদ[চরণের (5৩) বংশ ও কুল-পরিচয় 

শি বাঙ্গোত্তর তিটায় বর্তমান নিবাস 

৪৯ নং কালীকুমার মুখাজ্জি লেন, পোঃ শিবপুর (হাওড়া) 

কাঁলীকুমরের (৭. 016], 91092 130181010 081091) (৩২) 

৫ পুত্র ও ৭ কগ্ঠা। জামাতা (১) মংস্কত কলেজের আঅধাপক ৬হরিনাথ 

শ্।য়রত্র সঃ নি; ১ম পরিশিষ্ট ৬৪প: (২) ৬চন্ত্রণাথ বন্দো। (৩) ৬কৈলাগ- 

বন্দো। ও (৪) ৬চ।দমোভন বন্দো। | কালীকুমার মহাযমারোহে অন্গণা 

পূজা) দুর্গ! পুজা ও কালী পুজা করিতেন । গুভদেবতা শীঙ্ীহরিতভর পাণলি 

ও শ্রীশ্রীদধিবামন শ।লগ্র।ম বিগ্রহ বিদ্যমান 'আাছেন। কিন্কু ১৯১০ ইং তরঙ্থতে 

দুর্গা পৃঙা বন্ধ হঈয়।গিয়ছে । কাপীকুমারের মু এরা ভিমেম্বরঃ ১৮৭৭ সালি। 

তৃতীয় পুর অনদাচরণ  (361050]  56016191180 3 1২6৮6116 

1011.এ 9610107 4১98750100) ৩৩। মৃত্য ৫৬ বত্মর শয়সে ইং ১৯০৮, 

২৫ শে জানুয়ারী । ইনি দানশীল, সদাচারী, মতা শিষ্ট, নিতাক্রিয়াশী। 

শান্্চর্চারত, শমদমপর।য়ণ, সৌমামৃণ্তি এবং মধুর গানী আদর্শ রাঙ্গণ ছিলেন 

ইনি ভবানীপুরের ৬জগদানন্দ মুখো রায় বাহাছরের ভাগিনেয 

কলিকাতার প্রথম ভারতীয় 39116০9 রুদরাম চক্তণন্থীর সপ্তান ৮হুর্গাগন্তিত 

বন্দ্যো রায় বাহাদুর ও 0.1. 8, মহাশয়ের দুষ্ট কক্সা সৌদামিন। ও 

স্ুলে।চনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জোট! কগ্ঠ। ৬মোদ।মিশী যোগে স্তন 

শ্রীযুক্ত মন্মথনাণ মুখোপাধ্যায় 8.১, 15 (অবসরগ্ঠাপ্র 15 ঠাসা 

৩৪| উনি বারাশত নিব।মী জলপাইগুড়ির 0০৮০ [১1৩2061: ও [10116 

[১1096011601 রায় বাহাদুর ভপ্রয়নাথ বন্দ্যে। 8, [5০ ্বপ্জান বুলান 

ফলিয়ামেল--অনন্ত প্রকরণ নরায়ণের অতিবদ্ধপ্রপৌজ পিনোঁদিরাম বং 

গয়ঘর বন্দ!) মহাশয়ের একমাজ। কন্া শ্রীতী সুমনা দেবীকে বিবাক 



(%* ) 
সম্বঙ্গনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরি শিষ্ট 

করেন | ইনি কুতজ্ঞ. দ!নশীল এবং এখনও পর্যান্ত অত পরিশ্রমী ও 

পিতার নায় নিষ্ঠাবান, নিতা ক্রিয়াপরায়ণ এবং বেশভূষ।য় আড়দ্বরবঙ্জিত। 

ইনি *চুচুড়ায় নিজ নিন্নিতত নুতন গৃহে সাধারণতঃ বা করেন এবং 
শেষ রাজে নিত গঙ্গাক্নান করেন । ইনি এখনও পর্বান্ত তাহ দুই বেলা 

নুচার রূপে স্বহস্তে শাক-সন্দী ফুপ-ফলের ধীজবপন বৃক্ষরোঞ্জন জঙ্গসেচন!দি 

করিয়। থাকেন । ইনি চিতা, 09:1১৩809) যন্্রমেরামত্ি ও সুর শাল- 

মাশলয়ততে নিপুণ এবং জোতিষজ্ঞ | :চাকুপী জীবনে ইনি অতান্ত 

ন্যায়বি১।রপরায়ণ, নিগীক, পর্মনিঠ ও ষ্টপন্তা। এবং তোষামোদপ্মুখ 

ঠিলপেন । ইনি ফর (6907) পাশে নিক্গ তৈজসপাজ। উপকরশাদি সঙ্গে 

লইতেন। নিজ পচক ব। ব্রাঙ্গণ আদ্দ।লী সঙ্গে না লইতে পারিলে স্বপাক 

খাইীতিন | কখনও কখনত্ত নিরাভারে অথবা মাত একটী ডাব বা 

যতপি্গিঘ ফল আহাবরেও মফঃন্বলে দিন কাটাইয়।ছেন | 

খম্সথন।ণের (5৪8) তিন পুন ও সাত কন্ঠা ; জো পুত্র ভুদেব |, &, 

03, ]... কপিকাতা হাহকে টির £৭৮০৫৪1০, ২য় ৬জয়দেব (বালা মুত), 

৩য় ৬বলবাম (মৃত্তা ১৯৬ বৎসর বয়সে ১ঈ৬১৯৪০) ৩৫। ভূদেব আনুপিয়। 

নিব।সী ন্ব্ঞাধ কুলান এবং মুডাগ!হার ৬লাল। বাবুণ দৌছিরী বিবাহী গয়ার 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুশগন্দ চট্টোপ।ধায়ের একমাওে কন্তা শ্রীমন্তী মায়াময়ীকে 
বিবাহ করেন। একমা,প পুর ভু্দেবের বিবাহে মন্াথনাথ কোনও দাবী 

দাওয়া করেন নাই এবং ধরপণ গ্রহণ করেন নাই | ভূদেবের পুত্র 

শৈশবে মৃত (৬1৮।১৯২৭)। অতুল চট্টো মহ!শয় চৈতল চক্জ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার 

সত রামদেব তর্কভুষণের ধারায় কন্দর্গের প্রপৌঞএ ও চক্্কুম।রের পুত্র । 

মন্থন।থের কন্তা (১) শ্রীমতী শো্।ময়ী-স্ব।মী শ্রানীরদকূমার বন্দ্যো 

(গয়ঘড় বন্দ্যে, ভৃধনেশ্বরের বংশ নৈকন্য স্বভ।ব কুলীন, নদীয়া প্ববর্ণপুরের 

৬ঘটীসের জো পুর) | ইনি কলকাতা নু 0০01 501991150 514৩এ 



(০০ ) 

বলরাম টাকুতরর সম্ভান-রঘুনন্দতনর ধারা 
নিজ পিতামহ ৬নবীনচন্ত্রের পদে [৪৭ 11-211519101 রূপে নিযুক্ত 

আছেন | ইহার পুঞজ বাল্য মৃত এবং আঁববাহিতা ৫ কন্তা বর্তমান। 

(২) শ্রীমতী শান্তিময়া-স্বামী চোরবাগ।ন নিব।সা (স্বভাব : নৈকষ্য 

ভগীরথের সন্তন-_খডদহ মেল) ৬য়ন।পায়ণ বন্দো।র একমাড সন্তান 

শ্রীপঞ্চ।নন। ইহার তিন পুত্র-অপুর্বরুষ্ণ 3, 2১, (শিবপুর বান্তাতিঙপার 

স্বভাব কুলীন সর্ব!নশ] মেল ভুক্ত শ্রঘুক্ত অশ্বিনাকর ঢট্রার জোট গুও 
শ্লীশচীন্ের জামাতা), অভয়কু্ট ও অমিয়কুষ্চ । পঞ্গাননের ২ কঙ্গা শ্রীমতা 

বামন্তী (অবিবাহিত!) ও ট্ুলু। (৩) মন্মধনাথের ওয়। কগ্যা তন্মপাশয়া ও 
(9) ৪থী কণ্ত। ৬স্সেহময়ীর মহিত যথাক্রমে রুঞ্চণগর রায়পাড়া নিণাশা 

স্থভ।ব কাঁশ্যপ গে ৬নিশানাগ রায়ের (পাজ। ৬গঙ্গেশ্চন্দ্র রায়ের দেছিএে) 

১% ও ২য় পুত্র ৬পিবনাথ ও কাপান।থের (13. ১০-) বিবাহ হয়| 

৬দ্দিধানাথের পুত্র শৈশবে মুত | ৬িব।নাথের একমাত্র কন্া : শ্ীমাতা 

ন্লেহমঞ্জরীর স্বামী নদীয়। ফুলিয়া সিমুপিয়া নিবাশী ১৬মনাথনাথ মুখের 

২য় পুত্র অমুতগয় (3. 5০,১3১ ৬, ১০২) পেন্পগ|ছিয়া ৬৮৮, (1168৩ 

[২০568101) 0070০1)। ইষ্ক।র ৪ শগিনী মপো ওয়! ৪ ৪ পী হগিনী যথাক্রমে 

বাকুড়া ও রাণাঘাটে তঙ্গপাঞ্জে প্রদ৭ ভওয়ায় ইনি ভাগাগণের সহিত হঙ্গকল 

হইয়াহেন। কালান।থের প্রথমা স্ত্রী ৬ক্সেহমরীর এক সন্তান ্রীমান্ গধ [মু 

(গোপাল) যাহার নাম সঃ নিঃ ভতীর পরিশিষ্ট ৫৩ গৃষ্ঠে ভুলক্রুণে 

“ম্সেহাস্কুর” মাছে, মতামগ মন্মথন'থের শিকটেই লাপিতপাঙ্গিত ৬ইক্ডেতে । 

(৫) মন্মথনাথের কনিষ্ঠা কনা। শ্রীমতী শচদ্রা অবিণাঠিতা) । পরমা] ক 

৬মমতামমী শৈশবে ও ৬ষ্। কনা ভ৬হৃপ্রিময়া অনুঢা মৃত] /- 
৬অন্দাচরণের (৩৩) প্রথমা স্ত্রীর অকালমৃত্ার পর তিমি ৬দুর্গাগতির 

কনিষ্ঠা কন্যা সবলোচনাকে বিঝাহ করেন। ৬ম্টলোচনা যোগে এক কনা 
ছিরগ্য়ী ও « পু--১ম ৬গ্েমখনাণ ৩৪ (কাশাপ সিদ্ধ আোরিয়ের জামাতা) 



(1০) 
সম্বন্ষনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ট পরিশিষ্ট 

সত (১) শ্দেব ও (২) বিভৃদেধ [ধু & ৩৫। ওয় অ্তর্ণানাথ (81100 

5০110০91 ও উত্তরপাড়া 0০*৮ স্কুলে চিত্রাঙ্কন শিক্ষক) ৩৪ শন পারিশ্রমিক 

লঙ্টয়া বনু ধনী এবং গণ্যম।ন্য ব্যক্তির 011 ৮৪11101% 2০7! অঁকিয়। 

দিয়াছেন । ইনি রাশীগঞ্জ নন্ভীর স্বতাক কুলীন ৬রার্মকঙ্র বন্দোর 

জামাত।--শুত আদিতাদেব ও ২ কন্যা (১) ধব্তা (স্বামী নী নিবাসী স্বত।ব 

কুপীন হ্ীসতানারায়ণ বন্দে) এবং (২) মমিতা (স্বামী মাতঙ্গীর। নিবাসী 
স্বঙান কুলীন শ্লীগ্রবোপচন্ত্র চট্রো। ৩য় ৬শিবনাথ (অপুজক) ৩৪--১মা স্তর 

আনুলিয়।র স্বহাব কুলান ৬গ্রকুল্পচন্দ ১ট্োর কন্া যেগে এক কন্টা 

হীমতী গাতা (স্বামী বরতী মেল ভক্ত স্বউাব কুলীন বাখাপধস গাঙ্গুলীর 

জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রীরাধারমণ। ১য়] স্নী সিগশরেভ্রিয়। যএ রায়ের কন্টা যেগে ২ 

কন্যা--যমুনা 'ও রমা । ৪র্থ সতীনাথ ৩৪ (সিক্ষশ্রোঞ্জিয় বামাচরণ চক্রবন্তীর 
জ।মাতা) শত আর্যদের ৩৫| ৫ম দেবনাথ (কলিকাতা [যা]াণথ] 7801এর 

অনাতম 901) 0০011070211) ৩৪ স্বতাব কুপীন বল্পতী মেপ হেমস্ত বন্দ্যোর 

জ্যেষ্ঠ জামাতা--কন্ত। জয়ন্তী ও স্ুত আলোকনাথ ৩৫। 

৮অন্নদাচরণের কলা ঠিণুয়ীর স্বামী জনাই নিবাসী স্বন্তাৰ কুলীন, 

খডদহ মেল ৬ইরকুমার বন্দে সত ব্রহ্মকম।র (আহিডীটেো।ল! নিবাসী স্গভ|ব 

কুলীন ফুপিয়া মেল শ্রীঘুক্ত পূরৃচন্দ মুখোর জামাতা)। 

লীভূদেব মুখোপাধ্যায় এমএ বি-এল্ মহাশয়ের নিকট 
অনুমন্ধানে লিখিত । তা; ২১৭৪৩ 



(1৮০) 

পাটুলির চট্ট কচ্ষ্র সম্ভান 

তুর্গদাসর শাখা 

নৈকষা কুলীন সর্ববানন্দী মেল 

(এডেদ।র চাটুজ্যে নামে খাত) 

বেহালা ব্রাঙ্গ সমাজ রোড নিবাসী শ্রীহেখেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং শিবপুর মগীতলা নিবামী শ্রীষোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্ঞাতিদ্বয়ের . 

নিকট হইতে 'গাপ্ড বংশ-তাপিকা নিয়ে গ্রদত্ত ভভলঃ উ এয়ের মধ পার্ক] 

বন্ধনীর দ্রাব| গ্রদশশিত হইয়াছে | এই নংশের আংশিক তাশিকাঁ সঙ্ন্ধনির্ণয় 

তৃতীয় পরিশিষ্ট গ্রথম খণ্ডে পৃঃ 1৩০, ৪০১ ৭৮১ ৭? ২৪৪ এবং হ৭৮তে 

মুদ্রিত হইয়াছে, কিদ্কু এর গুলির মধো পরম্পরে এবং মিন প্রদন্ত 

তালিকার মছিত কে।ন কোন স্থানে পার্থকা আছে । 

দগ্ষ ১) স্ুলোচন ২, বাসুদেব ১, নাঈদেব ৪, বর!হ ৫, শ্রীকর ৬+ ননতরূপ 

৭, গোবিন্দ ৮, চক্রপাগি ৯ (অন্যমতে চান্দ), গুণাকর ১০-প্রথম পাটুপিতে 

বাস করেন, অর্ক ১১, রুষ্ণ ১২-ইঁহ!রই নামে কষে? গস্তান বলিয়া খ্যাতি, 

হরি ১৩ (অন্তমতে লোকনাথ), শ্রীমান ১৪১ বাচস্পতি ১৫ (অস্তামতে 

বাণ বাচম্পতি), তপন ১৬, ব্যাস ১৭ (অন্তমতে তপণ সত গদাধর 

ততস্থত ব্যাস), দুর্গাদাম ও বিঞুদাম ১৯। ্ 

তুর্গীদাসের (১৮) ধারা | 

দুর্গাদাস সত কষ্ণলল্লত ও হুরিবল্লত ১৯। দুর্গাদ।স ড়েদাতে নাস 

করিতেন। রুষ্ণবল্পত সত (অন্যমতে হরিবল্পভ স্ৃত) রাবী ২০ রামকৃষ্ণ, 

রামদেব, রামগোধিন। এবং রামভদ্র ২১ (মতান্তরে রাখ সত রামরাম 

ও রামরুষ্জ এবং র(ম্রাম সত রাম), রামকুষ। সত রার।ম, রামকেশব 



(1%*) 

সম্বঙ্গনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট 
রাঁধ।কাস্ত, রামশরণ, রাজারাম, অনভ্তর!ম ও রুণন্দন ২২, ঝামরাম সত 

লক্মীকাস্ত ২৩, শস্ত বিদ্ভাবাগীশ। শিবচন্ত্র ও গোলক ২, শল্তু ভুত 

গৌরীগ্রসাদ ও গণেশ ২৫, গৌরীপ্রসাদ সত ঈশরচন্ত্র ২৬% বেণীমাধব 

ও নীলমাধব ২৭১ বেণীমাধৰ মৃত ৬গিরিঞজাঃ গিবীন্তর, ৬গিরিশ, »রজনী, 

৬গগন, গোপেন্ত্র ও কণ্ঠ। শৈপবালা, ৬ন্মুরবাল! এবং ৬োমবালা ২৮১ 

নীলমধব সত পূর্ণ, জ্যোতিষ, সতীশ্, সুরেন্দ্র, কল্যাণ ও কন্তা চ।রুবালা ২৮ 
গণেশ ২৫১ মাধব, যাদব, রামচন্দ্র ও দুর্গাদ।স ০৬, মধব সুত গ্রমন্ন 

২৭) মণি ২৮ রামচন্ত্র সুত রাজেন্দ্র ২৭, ছুর্গাদাস সতত শরৎ ও শাস্তি ২৭। 

গোলকচন্ত্র ২৪) জগবন্ধু ২৫) £তনকড়ি ও মহেম্র ২৬, তিনকড়ি সুত 

অতুল, অনুকুল (রায় মাচেব), ও মানু ২৭ 

রামকেশব ২২১ রাষলে'চন ২৩, কালিদাস, পার্বন্িচরণ ও গে|বর্ধন 

২৪) গোবদ্ধীন সত শ্যামাচরণ ২৫) বেচারাম ২৬, চিন্ত'মণিঃ রাজন, 

অশোক, সিদ্ধি এবং হৃদয় ২৭, চিন্তামণি স্ৃত শচীন) যতীন, দ্বিজেন ও 
হেমেন্ত্র ২৮। নিবাস ব্রাহ্ম গমাজ বোড্, বেছালা। 

র/মশ্দ্র ৮১১ রামনারায়ণ ২২, রতকাস্ত) লামকাস্থ ২৩১ বতিকান্ত সত 

কালিচরণ ২৪, ঠারকনাথ ২৫, ধঘুমণি ও যোগেন্ত্র (শিবপুর যষ্টীতল|) 

২৬, যোগেন্দ্র সুত জীবেন, দ্বিজেন, প্রফুল্ল ও রবীন ২৭। 

র/মকৃঞ্জ ২১ বেহালার মদন হলদারের বাটাতে বিবাহ করেন এবং 

তংপুক রানকেশৰ (২০) বেহালাতে আসিয়া মাত।মছের সম্পন্তি প্রান্তে তণায় 

বসবাস করেন ও অদা।পি ঠাহার বংশধরগুণ তথায় বাস করিতেছেন । 

লক্্মীরান্তের (.৩) সুস্তানগণ বেহালায় বাস করিতেন ও হঠাহাদের 
ংশধরগণ অগ্যাপি নেহালায় বসবাস করিতিেছেন। ইহাতে অন্মান হয় 

যে রামকেশবের সায় লক্দীকাস্ত কিন্বা তাহ'র পিতা রামরামও বেহাল!তে 

ব্গবাস করিয়াছিলেন | 
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পাটুলির চউ কুঢষ্র সম্ভান 
সংক্ষপ্ত পারচয় 

৬০বশীমাধব-বাঙ্গাল| গ্রাদেশে ছেপুটি ম্যাজিষ্েটু ভিলেন । ইহার 
জায় ধর্ধনিষ্ঠ পরোপকারী এবং সর্ববজন।দুত লে'ক অধুনা বিরুঙধ | ইনি 

ববাজ[রগ্ক শিখাতি মত্িলাল বংশীয় ৬রামনারয়ণের কন্তা ৬গিরিবাল!কে 

বিবাহ করেন। নিক্ধ নিম্মিত বাটান্তে ৬কাশীবাস করিতেন | হার মক্কা 

১৭ই জন, ১৯২৯ এবং পত্ীর মুত ১০।১১৯০৫। র 

৬গিরিজা ডুষণ-__বেহালা গড।গচ। নিবাসী ৬বিধু মুখের কগা 
৬স্ুশীলা দেবীর সভিত ইভার বিবাহ হয়। ইহার একমারে কন্তা মুণালিনীর 

বিবাহ মুগকল্ণান শিবামী ভযতীঞ্র ঘোষের গহিত হয়। মৃণালিনার 

চার পুর ও এক কনা । 

গিরিন্দ্রভিষণ-বাঙ্গালা প্রদেশে কোট-অব-ওয়ার্ডসে মযানেঞ্গার 

ছিলেন | এলাহাবাদ নিবাসী ৬নিমাই মুখোর কন্যা ৬ম্তশীলার শহিত 

ইহার বিবাহ ভয়। পুতে ইন্দুভূষণ টি, £., 15, [১ 03. কঙ্া ৬কমলা। কঙ্ার 

বিবাহ কর্পেরেসনের ইঞ্জিনিয়ার সনৎ। বন্দো। 8, 17 সিভ হয়। 

ইভার একমত পু অজিৎ বন্দ্যো | ইন্দুভুবণেগ প্রথম বিবাত ৮ব।শীতে 

৬ন্রেন্্র চক্রবন্ভীর কন্তা ৬নু্াতময়ীর গমহিত হয়। গুঞ সধাংশজং দ্বিতীয় 

বিবাহ বেহাল! নিবাপী বিজয় মুখোর কা উমার ধহিত হইয়।ছে। 

পুরে হিমাংশু এবং কণ্ঠা ওবাশী, শিবানী ও শান্তা । ) 
৬গিরিশভ্ভষণ-__বি- এ, বি-এল্ | যুক্ত এদেশের সাদা: 'জেল।র সরকা? 

উকীল ছিলেন। ইনি বড ধার্মিক ছিলেন এবং জ্যোতিম শাহ পিশেধ বুাৎপ্নর 

ছিলেন। বিবাহ সী।পুরের (কটধ) সরকারী উকীল খ্িখলা ভট্াচার্যোর 

সববস্রোক্রিয়) খন্ঠা। ৬স্থুহাপিনীর সহিত হয় । মৃত্যু ই ১৩৮২১ এবং 

তৎ্পত্রীর মৃত্যু ইং ৫1৩৩৫ | ছুই পুত্র অনাদি 73. 0০7% "ও অনন্ত এবং 
তিন কন্যা সরোঞ্বসিনী, অন্পূর্ণ। এবং দুর্ণ। ॥ কণ্তারয়ের বিবাহ ঘথাক্রমে 
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সন্বন্নি্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশি 
হুগলী জেল।র শুক্ড়া (সোমরা বাজার) নিব।সী প্রভাস সখা 9, ৪৩র 

সহিত, এলাহাবাদ নিবাসী হেম মুখের সহিত এবং ভাগঞ্পপুর নিবাসী 

নরেশ্বর যুখো বি-এ বি-এল্ এর সহিত হয় । ত্ঠাহ!দে পুত্র কন্তা 

যথাক্রমে (১) গ্রভাত, মিনতি, আরতি, প্রগতি, গ্রণধ্ক ও প্রদীপ 
(২) সুতা) সমীর, শুহদ) সুবীর ও সুরথ (৬) অসিত; আশাঘ ও সুনন্দা । 

টশলবালা--ধর্দ্দা নিবাসী বিপিন 'বন্দ্যো এম্-এর 'সছ্িত বিবাহ 

হয়। বিপিন বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ছিলেন । অবসর গ্রঃণের পর তিনি 

ধর্মচর্ঠায় দিনাতিপাত করিতেন। ইনি ৬ক।শীতে ও নালীগঞ্জে বাড়ী নির্মম] গ 

করিয়াছেন। বিপিন বাবুর মৃত্যু ইং৩ ১৩৭ । তিন পুত্র (৯) মনমোহন ব্রঙ্মদেশে 

থেয়েটমিওতে সরকারী উকীল ছিলেন হঁহ1র গ্রথম বিবাহ এঁড়েদ।তে 

৬জয়কষ ঘোষ।লের কণ্ঠার সঠিত এবং দ্বিতীয় বিবাহ মধিখ।লি কৃষ্ণনগর 

নিবাসী ৬ননগোপাল মুখোর কণ্ঠ।র সহিন্ত হউয়াছে, পুর 11616677100 
অজিৎ 73, 4 7.1 ও কন্তা কল্য।নী | (২) ডাঃ বলরান এ. 3 73, 9. 

বিবহ বালীগঞ্জ নিবাসী রেবতী চট্টে! ড্রেপুটার কগা শোতাময়ীর সহিত 

হইয়াছে। পুত্র 'অশোক | (৩) কেদার-বিবাছ চনদননগর নিবাঁসী মণীন্ 
চৌধুরীর কণ্ঠ। লীলার সহিত হয়। পুত্র 'অমিত | সিপিন বাবুর ছুই কন্া 

অকণবাল! ও হন্দুপ[লার বিবাহ যথাক্রমে ন্তরগলা মহরমপুর নবী ৬নত্যচরণ 

চট্রো৷ এবং জনাই নিব।সী গ্রবোধ মুখে 3, 8. 73, [এর সহিত হয়। 

দ্বিতীয় কন্ঠার মন্তান দেবকুমার। শিবগ্রসাদ 8. 9০. গৌরী, মতা, 

আস্ত 7, 5০, গোপাল, বিভ্রয় ও অতীক্জ এবং প্রথমা কনার মস্তান 

৬রেণুকা, সুশীল, শান্তি ও রমা । 

*রজনীভূষণ-_-৪. 8. ৪.1 রঙগাদেশে প্রোম নগরে এড্ঙোকেট 

স্থিলেন। ১ম রর এড়েদা নিবাসা কুগ্ বন্দেযার কন্ঠ। ৬ম্ুরমার সহিত। 

২য় বিবহ ভ!গ্লপুর নিবাসী ডাক্তার ভূবন মুখোর কন্টা ৬লছ।সিনীর 
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পাটুলির চট কৃচ্ষ্র সম্ভান 
সহিত, ৩য় বিবাহ নাওরা গ্রাম নিবাসী কাণীগ্রস্ মুখোর কন্টা অবপর 

সন্ভিত হইয়াছে | তিম পুৰ্ধে রণেশ। দীনেশ ও শেষ ;) এক কণ্ঠ! 

শষমার বিবাহ মযুকষ্ নবাস। আুবশ বন্দোর সহিত হইয়াছে । বঞ্জনাল 

মৃত ১৬।২১৯৪২--টালীগঞ্জ প্রত।পাদিতা রে নিপ্ব ণাটা শে, | 

গোডপন্দ্রভূষণ-_ভ্ম উং ১৮/৬।১৮৮২) ই, ২১, (১৯০৫) 0, [৮ 
€ ০ 

(১৯৬) ইনি অউধ্ধের মীতাপুর জেল।ব মরকারী। ডকীল বিমল! ভষ্রাচর্যোর 

কন ননীবালাকে বিবাভ করেন। মংঘুক্ত প্রদেশে ডিছ্রার, ও সেশন জগ্চের 

পদ ভৃইপ্তে অবসর গ্রহণ করার পৃর্দে খুনফ ও মধজগ ছিলেন। 

ইনি গভণমেন্ট ভইঈতে সীতা 0166 তিনুনা। 0০0190 ৭02) 

এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পাঙ্ষৌঠে নিজস্ব বাটা তৈয়ার 

করাইয়।ছেশ। তিন গুধ--গো।পিন্দ [3, 5০. ৬মকুন্ণ এ আণবিনা, চাবি কগ্া 

প্রমিত, সবিতা, প্রণতা। এবং বিনীতা | তিন ঈার শিবাহ খথ|জমে কাণপুর 

নিবসী অরেন্দ্র বন্দ্যো 7515০071081 [3111111৩তাএর সর শাঁগলগ্ল নিবাসী 

ডাক্ত!র বিভূতি মুখে! [1,373 ৯ এর ভিত এখং ৫ ভারী কষ্মগর 

নিবামী দয়াময় মুখে! ত. ৯০ ট-০ এর চিত ভইয়!ছ | ১৭1 কগার 

পুত্ত তরুণ ও দিলীপ এবং কঙ্া সিগা ও শুনা | 

৬ন্ুরবাল_বাশী নিপামী ৬ইন্দনাথ মুখর সভিত বিবাহ উউয়াছিল | 

০সাঁমবীলা-_নাই নিখামী তারিণী মুখের মতি পিবাহ 

হ্ঈয়াছিল। তারিণী ১টগ্রামে রেলগযয়ে পুলিমের ইন্দপেরীর: ছিলেন নং 

ট।দপুরে বিপ্রাদের »স্তে গুলীর আঘ।তে নিহত হন | পু 11৫11162801 

তনদেব 97018] 1751৩06017) 87 8037 ইত পবা চুচুভা শিপ! 

আশুতোষ চটটোর কঙ্সা সপনার সহিত হইয়।ছে । ইহার টি পু দাঁপও 

ও খোকা | মোমবালার তিন কনা মবযুত ৬ম।। পিঞ্জো ৪ ফ্লাতা বগাক্রমে 

বিবাহ শিবপুর নিবাসী খগেন্র চো ভোৌগাম নিবাঁসা ৮শ্ী ১ এবং 

লোয়ার মাকুর্লার রোড. নিবাসী রামগোইন 
গলে মঠিত হইয়।ছে ! সরমূণ 

সন্তান নিকপম। ও অমর এবং তীর খপ্তা বাণী, (বথা, ঘটু ও পোকা । 
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কামদেরৰ (২৯) পণ্ডিত বংশ 

রামশরণ (৩১) পুর রামলোচন ও রামছুলালেট ধার! 
স্বভান গডদহ মেল 

আদি নিবাস শিংটী শিবপুর, ভাওড়া জেলা 
রামশরণের অপর পুজগণের পরিচয় ওয় পরিশিষ্ট ১০৪ পুঃ দেখুন 

বংশাবলী: | 
কামদেব পণ্ডিত ২১। মধুছুৰন ২২। সন্তোষ ২৩। রামক্ং্গ ২৪। রামেশবর 

২৫ গ্রাণব্লত ২৬। সদ।শিৰ ২৭। রামকিশ্ের ২9 কুঞ্চদেব ২৯। আনন্দীরাম 

৩০| প।মশরণ ৩১। ইঁহাদিগের বিস্তৃত বংশাবলী ৩য় পরিশিষ্ট ৯৯-১০৫পুঃ দ্ষ্টব্য। 

রামখরণ স্ুত রামলোচন ও রামছুলাল গ্রহৃতি ৩১ 

রামলোচনের (৩২) ধারা 

রামলোচন আত তবানাচবণ ৩৩1 ভৎস্ত মঠেশচন্দ) ভেখলানাথ, 

রামচরণ ও হরিশ্ন্ন ৩ধ। মহেশ স্বত ভারণচন্দ, ঠাপ্ারম ৪ অধরচন্থ 

৩৫। হারাণচন্্র সত অগ্কেন্দুশেএর বিএ জাদন্দুশেশর ও কমলেন্দশেখর 

বি-এ ৩৬। অর্দেন্নুশেখর সত অমলেন্দুশেপর আই-এ গড়িতেছে, অভয়েন্দুশেখর 

ও ভোটউগখোকা ৩৭। অধর্চন্ধ সতত শশধণ ও ভুধর ৩৬ বর্তমান, শিবাঁস 

১৪২নং রামরুষ্পুর্ লেন। শিবপুর গো) চ।তড। 

রামতলালের (৩২) ধারা 

রামছুলাপ গত প্রিপাচন এ১। তৎস্থত ভাবা্।দ, কৃড়ারাম, উমাচিরণ 

ও গিরিশ ৩৪। তার!টাদ শত ভেলানাগ ও অক্ষয় ৩৫ কুডার'ম সত 

মটবিহারী ও তিনক্ডি ৩৫| গটবিহারী স্কুঠ ম।ণিক ৩৬। তিমকড়ি সুত 

স্থবে!ধূ, জয়দেব ও রণপ্িৎৎ ৩৬ হাল শিবাস শাশকিয়া, হাওড়া জেলা | 

বেবাহিক সখস্ক। 
শ্ীধুক্ক হ।বাণচন্র মুখোপাধ্যায়ের ঠিন পুণে অর্ধেন্দু, জদেন্দু, কমপেন্দু 

ও জুই কনা মুখালিশী ও গ্রভাবতী। ইনি হাওড়া জেল!র অন্তর্গত শিংটা 



(0১০ ) 

সম্বপ্গনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট 
শিবপুর গ্রামের শুদ্ধ শ্রে।তিয় ৬মতেশচন্দ চক্রতীর কলা শ্রীমতী মুক্ত বেশী 
দেবীকে বিবাহ করেন। 

মূণ।লিনীর বিবাহ হাওড়া শানাপাঁড়া নিবামী স্বভাব ফুলে মেলের, শীযুক্ত 

স্ুকুম।র সব সহিত হয় | ইনি পুলিশ কোর্টে চাকুনী 
করিতেন (অপুরক ) 

গ্রর্ভাবতীর রর খুলনা জেলার মিকসিমিল নিবাসী তান খড় 

মেলের ভমণীন্রন।থ চট্টোপাপা।য়ের পুর শীমান্ ধ দরেন্দনাথ চট্রোপ।ধায়ের 

সহিত ভয়। ইনি ই-আই বেলের 4১0০0111115 1115196001, উচছার ৭ পূর্ন 

ধরব, অনিল, পঙ্কজ ও কাপ্তিক এবং তিন কন | 

শরীযুন্ল অর্দেন্দুশেখর আমুলিরা নিবাস কৌজবিচার প্লেটের ভুতপুর্ক 

জ্রডিস্য়াল মেম্বর ৬প্রমথনাথ চট্োপাপায়ের | আভাব গঞ্দত মেল) ঘথী 

কন্তা শ্রীমত] ফুলরাণী দেবীকে পিবাহ করেন। ইতর ভিন পুন ও পচ কন্া 

মায়াপাণী, শো। হারাণী, সন্ধা(রাণী, জিগ্ক। ও শাস্থা। 
শ্রীযুক্ত জদেনুশেখর বালা নিবাসী ৬ললতমোহন গাঙ্গুল। মাশয়ের 

(বেগের গুলা স্বতান খপ মেল) দ্বিতীয়া কন্াকে বধাহই করেন। 

ইহার চারি কন্া_ মাধুরী, মমতা, জয়গ্ী ও গায় । 

শ্রীযুক্ত ক্মলেন্ুদ্খের জয়নগর শিবামী স্ব)? ফুলে মেলের ঈযুজ 
| তি ৪: 

বামনাথ চট্োপধ্যায়ের দ্িতীয়া কষ্টাকে বিবা করেন | ইহার 

এক কন্তা অপিতা | ৰ 

ম।তামছ বংশের পরিচয় 

শ্লীপক্ত অর্দেন্দুশেখরের মাতামহ ৬মহেশচন্দ্র টক্রনথা (পগপা গোত্র), 

গ্রামাতামহ ৬খ1!মজর) বুদ্ধমাতামহ ৬গীতার।ম, অঠিনুদ্মাতা মই ৬গারাণচশ্ী। 

১৪২নং রামক্ষ্পুর লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়। নিবাসী শ্র শ্রীযুক্ত 

অর্ধেন্দুশেখর মুখে।প।ধ্যায় বি-এ মহাশয়ের নিট অনুসন্ধানে লিখিত | 

তা; ইং ১০।৭|৪৩ 



? 

(৮*), 
সম্বন্গনির্নচস্রর ০ক্রাভপত্র ৬ষ্ঠ পরিশিউ! 

চোটনাগপুচর বাঙ্গীলীভাবাপন্ন মগবী কুম্তকার সমাজ 

বর্তমান বিহার গ্রাদেশের অন্তর্গত গঙ্গা নদীর দক্ষিণ উপৃগাকা-ভূমি 

গ্রাাচীন কালে মগধ র|জ্য বলিয়া পরিচিত ছিল | কুম্তঞ্কর তির একটা 

শখ। তথায় বহুকাল বাম কঙিয়। বাগভুমির নামানুসারে ম? দা কৃম্তকার 

ন।ম প্রাপ্ত হইয়াছে | সংখ্যাধিক্য বশতঃ ক্রমে তাভারা বহ'ধ প্রদেশের 

অপরাপর অঞ্চলে, বঙ্গে ও উড়িষ্য।য় বিস্তৃতি লাত করিয়াছে | 

মোগল রাজত্বের কাল হইতে যে গকল মগধী কুগুকার বিহার 

গ্রদেশের অন্তর্গত ছোটন।গপুর ধিভাগের সিংভূম। মনভূম টা জেলায় 

ও বাঙ্গ।ল! গ্রাদেশের মেদিনীপুর,  বাকুড়। প্রস্থৃতি জেলায় বাগ করিয়া 

আসিতেছে তাহারা এখনও মগদী। কুম্তকার বলিয়া পরিচয় প্রদাঁশ 

করে | পুরুষাণুক্রুমে ভিনদেশে বসছেতু ও ক্রমে ক্রমে মাতৃতাবার 

পরিবর্তে ঝাঙ্গলা ৬।বার কথোপকথন ও তত্স্থ ব্রাঙ্গণ কায়স্থ গ্রাভৃতি 

উচ্চ জাতির আচার বাবচারের কথঞ্চিৎ অনুসরণে পূর্ব বাস ভূমির 

স্বজনগণের সষ্িত সন্ধপ্ধরভিত হইয়া পিয়।ছে। অল্প শিস্তণ কুল|চ|রের 

পার্থক্য হেতু ইচারা এখনও বঙ্গীয় কুস্তকারদিগের সহিত মিলিত হইতে 

পারে নাই | শ্ুতরাং কুস্তক।র জাতির এই শাখা নিজেদের মধ্যে একটা 

স্বতন্ত্র সমাজ গভ়িয়। তুপিতে বাধ্য হইয়াছে | উক্ত ৰয়েকটী জ্েল।র 

( বাকুড়া, মেদিনীপৃষ্টা, শিংভূম ও মানতূম জেলায়) ইহাদের যংখ্য। লক্ষাধিক 

হইবে | শ্রেণীতেদে মগরধী, গ্রদেশহেদে অনেকাংশে বিহ|রী হইলেও 

ভাষাগত ভঁন্তিতে বর্তমানে ইহারা বাঙ্গপী মমাজের অন্তর্গত | 

ইছ(দের মধ্যে নাগ, কাশ্যপ, রাজ, খিঞু ও পৌল প্রভৃতি গোত্র 

প্রচলিত দেখ। যায়। ইহ।রা অধিক|ংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং বৈষ্ণব 

গুর ৪ গোস্বামিগণের মন্ত্র শিদ্য | সমাজে উছারা ভকত, পাল বের! 

গ্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত | ইহারা মুৎশিল্প, কৃষি এবং অবস্থা ও 
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সম্বঙ্গনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট 
যে।গাত।কুস।রে বাবসায় ও সরকারী চাকুবী গ্রন্থৃতি কর্ম দ্বারা জীবিকাক্ডন 

করিয়া থাকে | কেহ কেহ এ্রামা জমবার। সমাঞ্জে শিক্ষিত ও ধনবান 

বাক্ষির সংখ্যা কম | এই সমজের কণ্তকারগণ মুৎশিল্পের উন্নতি কনে 
বিশেষ যত্্রবান | ইহার! বঙ্গদেশের কুম্তকার অপেঙ্গা অল্প সময়ে অপ্ক 

₹খ্যক মুন্যাযদ্রব্য উত্পাদন করিতে পারে, ইহাই ইহাদিগের বিশ্ষন্ব | 

এত সমাজের একটী ৰবংশ-ত।পিকা গ্রদত্ত হউল | এই বংশের আদি 

পুরুষ সুবন্গ্রাম গয়া জেল।র টিক!র। রাজা হইতে আসিয়া সিংজষ্টুম 
জেলার পলভূম সধ্িঠিসনের অন্তর্গত কালিকাঁপুর গ্রামে বসতি কেম । 

বন্ধমান ধপভূমের বু গ্রামে ও ধলভুমের পাহিরেও উক্ত বংশ সার 

লাঠ করিয়াছে । এই বংশের অধিকাংশ শিক্ষিত। অবস্থাপন, সমাঞজক 

মধ্য।দাযম্পন ও শ্বজ।তি-বত্মল | রুনি, খ্র।মা জমিদারী, বাবগায়। ৮কুনী 

ও শিলপ-কর্ম গ্রনৃতি দারা ইহ।র। জীবিকাজ্জন করিয়া থাকেন । উর! 

নগ গোত্রীয় ও একত উপাধিধারী । 

বংশাবলী। 
স্ুবলর।ম ভকত ১ স্ুবপরাম সত দয়।লর।ম ও শয়নগন্্র ২। দয়ালবাম 

সত বশরাম ও চুন(পাম এ। উুনারাম আত গ্াহলাদ্ন্জ ৪1 গ্রাভনাদচশ্ 

সত শীতলচন্্র। নারায়ণচপ্র ও পরাণচন্ত্র ৫ শীতিলচন্্র সতত ধন এ 

দোলগে।বিন্দ ৬ দোলগোবিন সত রামবিভ'রী ৭। নারায়ণ্চন্ এ 

ল্রীনিবাস ও ক্ষদিণাম ৬। শ্রীণিবাস স্বত আহ্লাদচন্ত্র 5 পরচনাদচ্দ ন| 

আহ্লাদচন্দ ক্ুত আতঙ্ক ভঞ্জন, কেশবচন্দ ও গোবিন্দ ৮। কেশ্বচন্্র শত 

গিরিপারী ও পরমানন্দ ৯ ক্ষদিরাম সত উচ্ডব ও যুচিরাম ৭। পরাপচন্দ সশ 

অক্গয়5ন্্, অভয়চরণ ও রাখালচন্দ্র ৬। অক্ষয়চন্ত্র গত গ্রোবক্ধীন ও 

রূপামিন্ধু ৭ গোনর্ধন সত শ্রীঙবি, স্বুরেন্্, মতে ও যতীজ ৮। জরীভরি শত 

শরচ্চন্্র ও প্রীক্চ »| সুপেন্ত্র লূত বুড়া) মনোরগ্জন ও খোকা না ক্পাশিন্ধু জুতি 



(%%০) 
ছোটনাগপুরে বাঙ্গালীভাবাপন্ন মগধী কুস্তকার সর্মু'জ 

মতিলাল ৮ অতয়চরণ সত মৃত্যুঞ্জয়, গুহিরাম ও লহ্বোদর ৭" মৃত্ঠাপ্জয় স্ৃত 

গ্রাণকৃষ্ট ৮ গুহিরাম শ্ুত নীহারকাস্তি ৮। রাখ লগন্র ষ্ লক্ষীচরণ, 

শিবচরণ, হরিচরণ, উদ্ধবচন্ত্র, কমললে!চন, ঈশানচন্জ ও রামচজী:৭| লক্ীীচরণ 

সত উপেন্দ্রঃ পরশুরাম, মণীঞ্, সতোন্ধ ও জিতেন্্ ৮] উপেক্তর ্ত অগৰিন্দ 

৯। শিবচরণ শত ঘুগলকিশোর, নবীনকিশোর ও হেমন্ত ৮ *রিচরখ দত 

র।মরঞ্জন ও ভবরঞ্জন ৮1 উদ্ধবচন্দ্র সুত মনোজীকুমার ৮। কমপালে।চন স্ৃত 

কুমুদরঞ্জন ৮। ঈশানচন্জ সত রাধারমণ ৬| রামচন্দ্র সতত ভুদেব ৬। 
নয়নচন্ত্র ও বলরামের বিশ্ৃত বংশাবলী বিদ|মান | 
এই বংশে রাখালচন্ত্র ভকত একজন স্বন[মধন্ট গ্রাম্য জদ্দার ছিপেন। 

তিনি নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, বিছ্ো|ত্সাহী, স্বজন-বৎসপ ও অতিথি সেবাপ্রিয় 

ছিলেন | তিনি নিজ ব্যয়ে শিজগ্রথমে কপ ছলাশয়, দেবালয় প্রতিষ্ঠা 
ও বিগ্যালয় স্থাপন করিয়ছেন। সম্তানদিগকে যে শিক্ষিত করিয়াছেন | 
নিজ্ঞ সমাজের আথিক ও ধর্শানৈতিক উন্নতির জান্য যন্ত্র লইক্চেন | তিনি 

একজন অভিজ্ঞ আমুর্কেদীয় চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা শেতে তাহার 

যথেষ্ট সুন।ম ছিল | তিনি ইংরাজী ১৯৩৩ গালে, রা জানুয়ারী, প্রায় 
৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন ্ 

মন্তব্য ;--এই বাঙ্গলী ভাবাপন্ন মগ্ী কুস্তব।রদিগকে বাজালার সমাজ ব্যবস্থায় 

গ্রহণ করা যায় কিশ। সেজন্য বঙ্গীয় কুস্তকার তথ] এবশায়ক ও আঙ্গণ 

সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । যেছেতু পরাশর মুনির উক্তিতে তাপতের 

সমস্ত কুস্তক!র নবশায়ক মধ্যে গণ্য । যথ| ৪ 
গোপো মালী তথা তৈলী তন্্রী, মোদকবাকণ্গী। 

' কুল।লঃ কন্মকারশ্চ ন।পিতে।' শবশায়ক12 ॥ 

কিন্ত দেশাচার অন্থস।রে এই কয় জাতির স।মাভিক মধ্যাদ! বঙগদেশ 
ভিন্ন অন্য গ্রাদেশে এক নহে। ৃ 

তা, ১৫২৪৩ 








